
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE   

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la modificarea valorii de inventar a unui bun imobil - proprietate publică a  

Judeţului Alba, aflat în administrarea Centrului Militar Județean Alba,  

ca urmare a recepţionării unor lucrări de instalaţii   

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă extraordinară în luna februarie 2018; 

 Luând în dezbatere: 

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

inventar a unui bun imobil - proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Centrului 

Militar Județean Alba, ca urmare a recepţionării unor lucrări de instalaţii; 

- raportul de specialitate nr. 1578/26 ianuarie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile: 

 - Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 115/25 iunie 2015 privind aprobarea mutării 

și constituirii dreptului de administrare al Centrului Militar Județean Alba asupra imobilului 

situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 6, proprietate publică a 

Județului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 22/25 februarie 2016 privind aprobarea 

modificării valorii de inventar a unui bun imobil, proprietate public a județului Alba, aflat în 

administrarea Centrului Militar Județean Alba, ca urmare a efectuării unor lucrări de reparații 

capitale; 

- Notei contabilă nr. 21/noiembrie 2017, Intrari-iesiri mijloace fixe, a compartimentului 

financiar-contabil; 

- procesului verbal de recepţie al Centrului Militar Judeţean Alba nr. A-2235/02.10.2017. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a din Legea 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 3 alin. 3, art. 18 şi art. 21 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea invenatrului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

- art. 867-870 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare);  

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

- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G. 

nr. 1031/1999; 

În temeiul art. 97 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 modificarea valorii de inventar a bunului imobil „Clădire imobil situat 

în strada Regina Maria, nr. 6, Alba Iulia” - proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în 



administrarea Centrului Militar Județean Alba, de la 1.142.075,69 lei la 1.148.620,69 lei, ca 

urmare a recepţionării unor lucrări de instalaţii. 

Art. 2. Anexa la Contractul de administrare nr. 13772-A-1379/2015, încheiat între 

Consiliul Judeţean Alba şi Centrul Militar Județean Alba, se modifică prin Act adiţional în mod 

corespunzător. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

Direcţia dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 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, Centrului Militar 

Județean Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcţiei 

dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 27 

Alba Iulia, 26 ianuarie 2018 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea valorii de inventar  

a unui bun imobil - proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea  

Centrului Militar Județean Alba, ca urmare a recepţionării unor lucrări de instalatii 
 

 

 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 115/25 iunie 

2015, a fost aprobată mutarea Centrului Militar Județean Alba din imobilul situat administrativ 

în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 11, în imobilul situat administrativ în municipiul 

Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 6 și constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului 

Militar Județean Alba asupra acestuia, fiind încheiat în acest sens Contractul de administrare nr. 

13772-A-1379/24 iulie 2015. 

În luna octombrie 2017, Centrul Militar Judeţean Alba a recepționat lucrări de instalaţii, 

executate la modificarea reţelelor electrice, de telefonie şi a sistemului de supraveghere video, 

conform devizului emis de S.C. IMSAT ALBA S.A., în valoare de 6.545,00 lei, care vor 

eficientiza funcţionarea acestei instituţii în acest imobil. 

Conform notei contabile nr. 21/01.11.2017 a compartimetului financiar-contabil al 

Consiliului Judeţean Alba, se va majora valoarea de inventar a imobilului situat administrativ in 

str. Regina Maria, nr. 6, Alba Iulia, cu suma de 6.545,00 lei, de la valoarea de 1.142.075,69 lei la 

valoarea de 1.148.620,69 lei. 

Ținând cont de cele menţionate mai sus, propun modificarea valorii de inventar pentru 

clădirea imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 6, precum 

și modificarea în mod corespunzător, prin act adițional al contractului de administrare nr. 13772-

A-1379/2015 încheiat între Consiliul Județean Alba și Centrul Militar Județean Alba. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 27 din 26 ianuarie 2018. 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 1578/26.01.2018 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea valorii de inventar  

a unui bun imobil, proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea  

Centrului Militar Județean Alba, ca urmare a recepţionării unor lucrări de instalatii   

 

 

Conform prevederilor art. 21 alin. 1 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „inventarul bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale se întocmeşte şi se modifică, 

după caz, de comisii special constituite, conduse de preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul 

general al municipiului Bucureşti, de primarii unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de 

persoanele delegate de către aceştia.” 

Imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 6 este 

proprietate publică a Județului Alba, cuprins la poziția cu nr. crt. 4 în Inventarul bunurilor care 

aparțin domeniului public al Județului Alba.  

Imobilul este compus din 3 corpuri de clădire cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, 

acoperită cu şarpantă din lemn şi învelitoare din ţiglă și este înscris în C.F. nr. 82322 Alba Iulia, 

cu nr. cad. 82322, 82322-C1, 82322-C2 şi 82322-C3. 

  Prin Hotărârea nr. 115/25 iunie 2015, Consiliul Județean Alba a aprobat mutarea 

Centrului Militar Județean Alba din imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Mihai Viteazu, nr. 11, în imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Regina 

Maria, nr. 6 și constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului Militar Județean Alba 

asupra acestuia, fiind încheiat în acest sens Contractul de administrare  nr. 13772-A-1379/24 

iulie 2015. 

În anul 2017 Centrul Militar Judeţean Alba a efectuat unele lucrări de modificare a 

reţelelor electrice, de telefonie şi a sistemului de supraveghere video, lucrări recepționate în luna 

octombrie 2017, conform devizului emis de S.C. IMSAT ALBA S.A., în sumă de 6.545,00 lei. 

 În acest sens, se propune aprobarea modificării valorii de inventar a bunului imobil 

„Clădire Imobil situat în municipiul Alba Iulia, strada Regina Maria, nr. 6”, proprietate publică a 

Judeţului Alba, aflat în administrarea Centrului Militar Județean Alba, de la valoarea de 

1.142.075,69 lei la 1.148.620,69 lei, ca urmare a efectuării acestor de lucrări de instalaţii 

electrice, care vor eficientiza activitatea desfăşurată de Centrul Militar Judeţean Alba în acest 

imobil. 

Se  impune de asemenea şi modificarea Anexei la Contractul de administrare nr. 13772-

A-1379/2015, operațiune care urmează a fi realizată prin Act adiţional, în mod corespunzător.  

 Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a 

dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. c și ale art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare potrivit cărora consiliul 

judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, şi hotărăşte ca 

bunurile ce aparţin domeniului public de interes judeţean, să fie date în administrarea instituţiilor 

publice, va permite înscrierea noii valori de inventar pentru bunul imobil „Clădire Imobil strada 

Regina Maria, nr. 6”, rezultată ca urmare a recepţionării unor lucrări de instalaţii elctrice, precum 

şi modificarea anexei la Contractul de administrare nr. 13772-A-1379/2015, încheiat între 

Consiliul Judeţean Alba şi Centrul Militar Județean Alba. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Ioan BODEA 

 

 

 

 

Redactat: Andreea Maria BABIN 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog,  

în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog” 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă extraordinară, în luna februarie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului 

de colaborare între UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională 

Antidrog, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”; 

- raportul de specialitate nr. 1586/26 ianuarie 2018 comun, al Direcției gestionarea 

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

Județean Alba; 

- adresa nr. 4840040/18 ianuarie 2018 a Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 

Antidrog Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1180/19 ianuarie 

2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 120/2014 

privind însuşirea Strategiei Judeţene Antidrog Alba 2013-2020 şi a Planului de acţiune pentru 

implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Alba în perioada 2013-2016; 

Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 461/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale Antidrog, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei Naționale Antidrog 2013-2020 și a 

Planului de acțiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei Naționale Antidrog 

2013-2020 

  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 încheierea Protocolului de colaborare între UAT Județul Alba prin 

Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, în vederea organizării activităților din 

cadrul Proiectului „Educație antidrog”,  conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se alocă suma de 12000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi 

prevăzută şi aprobată în bugetul Judeţului Alba pentru anul 2018), pentru desfășurarea 

activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”.  

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete vor 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, Agenției 

Naționale Antidrog, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcției gestionarea patrimoniului și 

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

 

                AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU          

 

Înregistrat cu nr.  28 

Alba Iulia, 26 ianuarie 2018 

http://www.cjalba.ro/


                              Anexa la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 28/26 ianuarie 2018    

 

R  O  M  Â  N  I  A                  JUDEŢUL ALBA 

     MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

                   

 

        

 

 

    AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG 

               

Nr. ___________din ______________                  Nr. ________ din  ____________ 

                      

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

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

funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog cu modificările și completările ulterioare, raportat 

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

precum şi în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 364/14 

decembrie 2017 privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba și ale art. 91 alin. 1 lit. e, coroborat cu art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 

215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 

 

între 

 

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

Unirii, nr. 37, bloc A4, parter, sector 3, reprezentată de director - chestor de poliţie Sorin 

OPREA 
şi 

2. UAT JUDEŢUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în P-

ţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, Alba Iulia, judeţul Alba reprezentat de Ion DUMITREL, în 

calitate de Preşedinte  

 

 Art. 1. Scopul protocolului 

În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce revin Agenţiei Naţionale Antidrog privind 

desfăşurarea de activităţi în domeniul reducerii cererii de droguri, în conformitate cu prevederile  

art. 2 şi art. 3 din H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 

Antidrog cu modificările și completările ulterioare, părţile consimt să desfăşoare activităţi legate 

de implementarea de proiecte naţionale şi locale de prevenire universală a consumului de droguri 

şi realizarea de activităţi în domeniul asistenţei consumatorilor de droguri, în cadrul Proiectului  

„Educație antidrog”. 

 

 Art. 2. Obligaţiile Agenţiei Naţionale Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi 

Consiliere Antidrog Alba 

 Obligaţiile Agenţiei Naţionale Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 

Antidrog Alba sunt: 

 a.) de a desemna un responsabil din partea Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 

Antidrog Alba, ca structură teritorială a Agenţiei Naţionale Antidrog, pentru relaţia permanentă 

cu Consiliul Judeţean Alba şi pentru implementarea Proiectului „Educaţie antidrog”; 

 b.) de a solicita participarea Consiliului Judeţean Alba, la acţiunile organizate de Agenţia 

Naţională Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba în cadrul 

proiectului „Educație antidrog”; 

 c.) de a obține, anterior desfășurării activităților din cadrul protocolului de colaborare, 

acordul scris din partea Inspectoratului Școlar Județean Alba,  pentru desfășurarea în unitățile 



școlare din județul Alba a activităților al căror obiect îl constituie prezentul protocol de 

colaborare; 

 d.) de a implementa proiecte locale de prevenire a consumului de droguri în şcoală, în 

familie şi în comunitate în colaborare cu Consiliul Judeţean Alba; 

 e.) de a realiza activităţi în domeniul asistenţei consumatorilor de droguri pentru 

identificarea, atragerea şi motivarea consumatorilor de droguri în vederea includerii în serviciile 

de asistenţă specializată, în colaborare cu Consiliul Judeţean Alba; 

 f.) de a înscrie pe documentele prin care se realizează programele comune denumirea şi 

sigla Consiliul Judeţean Alba; 

 g.) de a respecta, conform legislaţiei naţionale, principiul confidenţialităţii în 

implementarea proiectelor şi activităţilor desfăşurate în comun cu Consiliul Judeţean Alba; 

 h.) de a contribui la mediatizarea evenimentelor organizate în comun cu Consiliul 

Judeţean Alba şi de a menţiona pe parcursul tuturor acţiunilor şi în colaborarea cu partenerii 

media, sprijinul Consiliului Judeţean Alba; 

 i.) de a distribui materialele de informare și produsele promoționale către publicul țintă. 

 

 Art. 3. Obligaţiile Consiliului Judeţean Alba 

 Obligaţiile Consiliului Judeţean Alba sunt următoarele: 

a.) de a desemna un responsabil din partea  Consiliului Judeţean Alba pentru relaţia cu 

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba; 

b.) de a participa la implementarea programelor şi proiectelor în domeniul reducerii 

cererii de droguri conform sarcinilor asumate în cadrul Planului de Acţiune 2017-2020 pentru 

implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Alba 2013-2020, aprobat prin Ordinul Prefectului 

județului Alba nr. 260 din 27 iunie 2017 şi prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Alba nr. 236 din 

27 iulie 2017.  

c.) de a susține organizarea activităților din cadrul proiectelor propuse de către Centrul de 

Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, respectiv Proiectul ”Educaţie antidrog” și de a 

asigura finanţarea tipăririi materialelor necesare implementării proiectului, a achiziţionării 

ochelarilor pentru simularea consumului de  alcool şi droguri,  şi a articolelor şi echipamentelor 

sportive pentru premierea câştigătorilor concursului din cadrul proiectului, în sumă totală 

maximă de 12000 lei; 

d.) de a informa Agenţia Naţională Antidrog cu privire la toate acţiunile desfăşurate în 

domeniul prevenirii consumului de droguri desfăşurate fără participarea Centrului de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba; 

f.) de a înscrie pe documentele prin care se realizează programele comune denumirea şi 

sigla Agenţiei Naţionale Antidrog/ Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba; 

g.) de a respecta, conform legislaţiei naţionale, principiul confidenţialităţii în 

implementarea proiectelor şi activităţilor desfăşurate în comun cu Agenţia Naţională Antidrog / 

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba; 

h.) de a contribui la mediatizarea evenimentelor organizate în comun cu Agenţia 

Naţională Antidrog/ Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba şi de a menţiona 

pe parcursul tuturor acţiunilor şi în colaborarea cu partenerii media sprijinul Agenţiei Naţionale 

Antidrog. 

 

 Art. 4. Durata protocolului de colaborare 
Protocolul de colaborare intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi. 

Activităţile ce fac obiectul protocolului de colaborare vor fi derulate până la data de 31 

decembrie 2018. 

 

 Art. 5. Încetarea protocolului de colaborare 

Prezentul protocol de colaborare încetează la expirarea perioadei stabilită de părţi ca 

durată a acestuia, conform art. 4.  

Oricare din părţi poate denunţa unilateral protocolul, cu respectarea unui termen de 

preaviz de 15 zile.  

Din momentul notificării menţionate mai sus, activităţile în derulare vor continua până la 

împlinirea termenului de preaviz. 

 

 



 Art. 6. Modalităţile de comunicare 

În derularea prezentului protocol de colaborare părţile vor folosi următoarele mijloace de 

comunicare:  telefon,/fax şi e-mail/poştă. 

Responsabil din partea Agenţiei Naţionale Antidrog de urmărirea derulării protocolului 

de colaborare este domnul Claudiu Duşa - coordonatorul Centrului de Prevenire, Evaluare şi 

Consiliere Antidrog Alba, iar datele de contact ale acestuia sunt: telefon mobil 0745204542, e-

mail claudiu.dusa@ana.gov.ro. 

Responsabil din partea Consiliul Judeţean Alba este doamna Sorina Oprean - consilier la 

Direcția gestiunea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, sport și învățământ din cadrul 

aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba, telefon 0749279518, e-mail 

sorina.oprean@cjalba.ro. 

 

 Art. 7. Soluţionarea divergenţelor 
Divergenţele ce pot apărea cu privire la aspectele legate de derularea protocolului vor fi 

soluţionate de către părţi pe cale amiabilă, prin intermediul persoanelor de contact desemnate de 

către părţi ca responsabile de urmărirea derulării protocolului.  

Dacă neînţelegerile nu pot fi soluţionate pe această cale, părţile vor face o comunicare 

scrisă cu privire la aspectele în divergenţă. 

 

 Art. 8. Alte dispoziţii 
 (1) Părţile semnatare se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea prezentului 

protocol de colaborare să fie notificat  în timp util celeilalte părţi, iar remedierea acestuia va fi 

făcută având la bază consultarea reciprocă şi dialogul bilateral constructiv. 

 (2) Prezentul protocol de colaborare poate fi modificat sau completat la solicitarea 

oricăreia dintre părţi cu acordul celeilalte, prin semnarea de acte adiţionale, părţi integrante ale 

prezentului protocol de colaborare; 

 (3) Prezentului protocol de colaborare îi sunt aplicabile și prevederile din actele 

normative în materie, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor stabilite în protocol. În 

cazul în care intervin modificări legislative semnificative care conduc la schimbări majore ale 

prevederilor protocolului de colaborare, se vor încheia acte adiționale pentru punerea în acord cu 

legislația în vigoare. 

Prezentul protocol de colaborare a fost încheiat și semnat azi, ________________, în 2 

(două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.            

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG               CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA                                

        Director,                                Preşedinte, 

Chestor de poliție  Sorin OPREA                           Ion DUMITREL 

 

 

Vicepreşedinte,  

        Alin Florin CUCUI 

Avizat pentru legalitate 

Compartimentul juridic 

                                                     Director executiv, 

                                                        Ioan BODEA 

            

                                                                                                                   Director executiv,  

                                                                     Marian Florin AITAI 

 

                         Vizat CFP 

 

                                                                                                                              Avizat  

                                                                                                                     Consilier juridic   
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          Anexa la Protocolul de colaborare 

 

 

 

REGULAMENT 

   de organizare a activităților din cadrul proiectului 

„Educație antidrog” 

 

 

 Preambul 

Consumul şi traficul de droguri constituie, la nivel mondial, un fenomen dinamic, fiind 

puternic influenţat de o multitudine de factori de natură socială şi economică. Fenomen complex, 

caracterizat de mutaţii permanente, consumul şi traficul de droguri a cunoscut şi în România noi 

forme de manifestare, necesitând abordări tot mai variate. Orientarea politicii de răspuns la 

fenomenul drogurilor a fost influenţată în timp de tendinţele acestuia, de concluziile studiilor, de 

rezultatele din practica specialiştilor, precum şi de societatea civilă, fapt care a impus necesitatea 

unei reacţii instituţionale rapide şi eficiente.  

Una din problemele actuale ale societăţii româneşti o constituie creşterea cererii de 

droguri în rândul populaţiei generale, îndeosebi în rândul elevilor. Răspândirea consumului 

abuziv de droguri în rândul populaţiei tinere a dus la apariţia de reţele de trafic ample pe 

teritoriul ţării noastre şi este necesar o intensificare a acţiunilor de prevenire a consumului de 

droguri. 

Strategia Națională Antidrog a fost adoptată prin H.G. nr. 784/2013 privind aprobarea 

Strategiei Naționale Antidrog 2013-2020 fiind adoptat în acest sens și un plan de acțiune pentru 

implementarea strategiei; Totodată, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 236/27 iulie 

2017 a fost aprobată însuşirea Planului Judeţean Antidrog Alba 2017-2020 pentru implementarea  

Strategiei Județene Antidrog Alba 2013-2020 şi a Diagnozei locale privind situaţia în domeniul 

drogurilor la nivelul judeţului Alba, ale cărei obiective specifice propuse sunt de natură a genera 

până în anul 2020 un impact favorabil asupra sănătăţii, ordinii şi siguranţei publice. În acest sens, 

planurile de acţiune aferente strategiei detaliază şi stabilesc concret măsurile şi intervenţiile din 

domeniul reducerii cererii şi ofertei drogurilor, pornind de la o abordare coerentă şi eficientă, să 

contribuie la reducerea disponibilităţii drogurilor pe piaţă și să promoveze cunoaşterea 

fenomenului prin evaluarea sistematică a tendinţelor şi provocărilor din domeniul drogurilor, în 

vederea fundamentării răspunsului instituţiilor şi structurilor societăţii civile. 

 

CAPITOLUL I – Cadrul legal 

 

 Art. 1.  Potrivit art. 2 alin. 3 din H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale Antidrog, raportat la Strategia naţională antidrog 2013-2020 aprobată prin 

H.G.  nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020, pentru realizarea 

atribuţiilor sale Agenţia Națională Antidrog cooperează cu instituţii publice şi organizaţii 

neguvernamentale, române şi străine, precum şi cu organizaţii internaţionale. 

 Art. 2. Potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. e și alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a 

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

județean are atribuții privind cooperarea interinstituțională, în exercitarea acestor atribuții, 

hotărând cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv parteneri din 

societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau 

proiecte de interes public județean. 

 

CAPITOLUL II – Alocarea resurselor financiare 

 

 Art. 3. Suma aferentă realizării proiectului va fi alocată din bugetul local al Judeţului 

Alba aferent anului 2018.  

 

CAPITOLUL III – Locul şi perioada desfăşurării proiectului 

 

 Art. 4.  Județul Alba, în perioada ianuarie - noiembrie 2018. 

 



CAPITOLUL IV – Activitățile din cadrul proiectului 

 

 Art. 5.  Concursul Național „Mesajul meu antidrog” - etapa județeană, care are ca scop 

menţinerea la un nivel scăzut a consumului de droguri (prevalenţa), reducerea cazurilor de noi 

consumatori (incidenţa) în rândul populaţiei din învăţământul preuniversitar (gimnazial şi liceal). 

 Ajuns la a XV-a ediţie, Concursul, care va avea loc în perioada ianuarie - mai 2018, se va 

desfășura pe secțiuni:   

- eseu literar – (în limba română, maghiară, rromani); 

 - film de scurt metraj, spot antidrog; 

 - arte vizuale – pictură, grafică, fotografie; 

 - sport. 

 Concursul are ca obiectiv general creşterea nivelului de informare, educare şi 

conştientizare a populaţiei şcolare în vederea neînceperii consumului de droguri, în cadrul 

proiectelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber, iar ca obiective specifice: 

dezvoltarea unor atitudini şi practici la nivelul întregii populaţii aflată într-o formă de 

învăţământ, prin intermediul proiectelor şcolare şi de petrecere a timpului liber, în scopul 

adoptării unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool şi droguri, și creşterea influenţei factorilor 

de protecţie pentru evitarea sau cel puţin întârzierea debutului consumului de alcool, tutun şi 

droguri. 

 Beneficiarii direcți ai concursului sunt elevii din învăţământul preuniversitar (gimnaziu 

şi liceu), iar beneficiarii indirecții sunt cadrele didactice, familia, prietenii și societatea în 

general. 

 Activitățile din cadrul concursul sunt:   

 a.) desfăşurarea etapei judeţene – ianuarie/aprilie 2018; 

 b.) evaluarea lucrărilor și premierea celor mai bune lucrări la etapa judeţeană – 

aprilie/mai 2018; 

 c.) transmiterea lucrărilor distinse cu premiul I la nivel judeţean, pe secțiuni, pe grupa de 

vârsta (gimnaziu/liceu) către Agenţia Naţională Antidrog – mai 2018.    

 Descrierea secțiunilor concursului 
 I. Film scurt metraj, spot antidrog: destinat doar elevilor de liceu  

 Condiţii tehnice:  

 Film: sunt acceptate numai producţii de scurt metraj cu durata de 10-15 min., 

circumscrise temei; 

 Filmele sunt creaţii originale, iar autorii sunt prezentaţi pe generic. 

 Nu se acceptă producţii care induc un mesaj verbal sau video violent; 

 Spot: sunt acceptate numai spoturi video originale, cu durata de 30-60 sec, circumscrise 

temei. 

 Producţiile de film şi spot vor fi prezentate juriului pe CD sau DVD, inscripţionate cu 

numele producţie, autorul, unitatea şcolară şi judeţul de provenienţă. 

 II. Eseu literar: destinat elevilor de gimnaziu şi liceu  

 Condiţii tehnice:  

 Lucrările nu trebuie să depăşească 2 pagini, la 1,5 rânduri, cu caractere Times New 

Roman 12, pe suport de hârtie şi electronic (CD); 

  La evaluarea lucrărilor vor fi avute  în vedere următoarele criterii: 

      - încadrarea în cerinţe (tematică şi dimensiuni); 

      - promovarea mesajelor pozitive; 

      - originalitatea mesajului şi subiectului ales; 

      - acurateţea stilului, claritatea limbajului;  

 Lucrările elaborate de participanţii aparţinând minorităţilor vor fi în limba maternă şi vor 

fi traduse în limba română. 

 III. Arte vizuale: destinat  elevilor de gimnaziu şi liceu  

 Condiţii tehnice:  

 Dimensiunea minimă a fotografiilor participante va fi de 1240 X 768 pixeli, format .jpg. 

 Dimensiunea maximă a fotografiilor participante va fi de 8 MB, format jpg.  

 Lucrările fotografice vor fi transmise pe CD sau DVD.  

 În lucrările de artă vizuală vor fi promovate mesaje pozitive evitându-se pe cât posibil 

cruci, seringi, cranii, moartea cu coasa, etc. 

 Secţiuni: 



- pictură – acuarelă, tempera, guaşe, tehnică mixtă - format A3/A4; 

- grafică – tuş, creion - format A3/A4; 

- fotografie 

 IV. Sport: Această secţiune se va desfăşura doar la faza judeţeană.  

 Se organizează la disciplinele înscrise în calendarul competiţional sportiv şcolar.  

 În cadrul competiţiilor sportive şcolare pe diferite ramuri sportive, C.P.E.C.A. Alba va 

colabora cu Direcţia pentru Sport şi Tineret Alba şi Inspectoratul Şcolar Județean Alba, pentru 

promovarea practicării sportului şi mişcării în aer liber ca alternativă la consumul de droguri, vor 

susţine şi încuraja implicarea elevilor la competiţiile şi campionatele sportive locale destinate 

elevilor şi vor promova prin mijloace specifice mesaje antidrog, oferind câştigătorilor, în funcţie 

de posibilităţi, diplome, plachete şi cupe.  

 Pentru asigurarea vizibilităţii vor fi mediatizate în presă evenimentele importante înscrise 

în graficul desfăşurării concursului. 

 

 Comisiile de evaluare a lucrărilor de la nivelul judeţean vor fi formate din 

reprezentanţi ai instituţiilor partenere.  

 La evaluarea lucrărilor se va ţine seama de criteriile generale de evaluare menţionate 

pentru fiecare secţiune în parte.  

 Comisiile judeţene de evaluare a lucrărilor pot stabili, pentru departajarea câştigătorilor, 

şi alte criterii de evaluare a lucrărilor participante la secţiunile concursului, cu condiţia ca acestea 

să fie stabilite înainte de începerea evaluării.  

 În cazul lucrărilor colective premiile sunt decernate coordonatorului echipei, ceilalţi 

membrii primind diplome. 

 Nu vor fi evaluate, fiind eliminate din concurs, lucrările care nu respectă condiţiile 

minimale şi obligatorii stipulate în prezentul regulament, precum şi lucrările primite după data 

de 13 aprilie 2018, ora 16
00

.   

 

 Premierea: în limita bugetului alocat, câștigătorii locurilor I, II și III, pe secțiuni și 

categorii de vârstă din cadrul concursului, vor fi primii premii constând în diplome și 

articole şi echipamente sportive. 

 

 Art. 6. „Necenzurat” - un proiect de prevenire a consumului de droguri în şcoli, având la 

bază modelul comprehensiv al influenţei sociale.  

 Desfăşurarea acestuia are în vedere activități ca: implementarea la nivelul judeţului Alba 

de proiecte naţionale şi/sau locale de educaţie nonformală, în vederea dezvoltării personalităţii de 

tip asertiv şi a mecanismelor de coping, necesare în adoptarea deciziilor corecte şi responsabile 

în legătură cu consumul de tutun, alcool, droguri şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, 

proiecte adresate elevilor de gimnaziu şi  implementarea unor proiecte pilot locale de tip „Şcoala 

părinţilor” de formare de abilităţi cu rol de factori de protecţie în consumul de droguri din cadrul 

obiectivului specific dezvoltarea rolului proactiv al familiilor în viaţa copiilor în vederea 

formării sau întăririi abilităţilor pentru creşterea influenţei factorilor de protecţie (prevenirea în 

familie). ”Necenzurat” este implementat de către specialişti din cadrul CPECA Alba, formaţi la 

nivel naţional pe acest proiect  şi de către psihologii şcolari din cadrul unităţilor de învăţământ 

formaţi de către formatori autorizaţi din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog – Centrul Regional 

de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba. Specialiştii CPECA Alba asigură şi 

coordonarea şi monitorizarea implementării proiectului în  unităţile de învăţământ.     

 Scopul acestuia este de a dezvolta, în rândul elevilor de 12-14 ani, aptitudini specifice şi 

resurse de care au nevoie pentru a rezista influenţelor sociale, de a înţelege corect cunoştinţele 

despre droguri si efectele lor asupra sănătăţii individuale şi colective.  

 Influenţa socială este cuprinsă în proiecte ca un factor de protecţie în prevenirea 

consumului de droguri.  

 Metodele interactive utilizate sunt axate pe intensificarea abilităţii de a integra relaţiile 

sociale și o puternică reţea socială este antrenată în modul de abordare a drogurilor, a 

consumului de droguri şi a urmărilor acestuia. 

  Beneficiarii direcți sunt adolescenţii cu vârste între 12 şi 14 ani, deoarece aceasta este 

vârsta când adolescenţii pot începe să experimenteze drogurile (în special fumatul, consumul de 

alcool sau consumul de canabis). Vor participa 40 de clase de gimnaziu de la școlile din judeţul 

Alba, fiind angrenaţi un număr de aproximativ 800 elevi, 600 părinţi şi 30 de cadre didactice. 



 Școlile participante sunt: Școala Gimnazială Crăciunelu de Jos, Școala Gimnazială 

Ciugud, Școala Gimnazială Mihalț, Școala Gimnazială Sîntimbru, Școala Gimnazială Săsciori, 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia, Școala Gimnazială nr.2 Sebeș, Liceul German 

Sebeș, Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanuˮ Sebeș, Colegiul Național „Titu Maiorescu” 

Aiud,  Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud, Școala Gimnazială „Ovidiu 

Hulea” Aiud, Școala Gimnazială nr. 3 Cugir, Școala Gimnazială „Iosif Pervainˮ Cugir, Școala 

Gimnazială „Singidava” Cugir, Școala Gimnazială Pianu de Sus, Colegiul Național „Lucian 

Blaga” Sebeș, Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Abrud, Liceul „Horea, Cloşca şi Crişan” 

Abrud,  Școala Gimnazială Petrești, Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, Colegiul Tehnic 

„Dorin Pavel” Alba Iulia, Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” Blaj, Școala Gimnazială „Ion 

Agârbiceanu” Alba Iulia, Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud, Liceul ,,Corneliu Medrea” 

Zlatna, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia, Colegiul Național „I.M. Clain” Blaj, 

Colegiul National „Avram Iancu” Câmpeni, Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra, Liceul 

„Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș, Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Stefan” Alba Iulia, 

Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia, Liceul Teologic Romano Catolic Alba Iulia, 

Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea, Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș, Școala 

Gimnazială Cîmpeni, Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriuˮ Sebeș, Şcoala Gimnazială 

„Mihai Eminescu” Ighiu, Colegiul Național „Bethlen Gaborˮ Aiud, Liceul Teoretic Teiuș. 

Proiectul are o componentă pentru elevi şi una pentru părinţi. Componenta pentru elevi 

constă în parcurgerea a 12 lecţii de câte 1-1,5 ore, săptămânal. Curricula are trei părţi:   

– îmbunătăţirea cunoştinţelor legate de factorii de risc şi de protecţie, concomitent cu 

construirea atitudinilor împotriva consumului;  

– concentrarea asupra abilităţilor, credinţelor şi normelor interpersonale şi asupra 

informaţiilor realiste despre prevalenţă;   

– dezvoltarea abilităţilor intrapersonale, cum ar fi competenţele de coping, rezolvarea de 

probleme, luarea deciziilor şi stabilirea obiectivelor.  

Componenta pentru părinţi include o întâlnire de trei ore, focusată pe: 

– abilităţi generale ale părinţilor de a consolida relaţiile de familie, precum şi de a controla 

şi soluţiona conflictele; 

– abilităţi privind prevenirea consumului de droguri, care vor creşte nivelul cunoştinţelor 

părinţilor despre droguri şi îi vor ajuta să comunice copiilor lor minori atitudinile 

potrivite şi modelele de comportament adecvate cu privire la droguri; 

– abilităţi privind exercitarea rolului de părinţi. 

 Perioada de desfășurare a acestuia este anul şcolar 2017-2018. 

 

 În limita bugetului alocat, vor fi  tipărite materialele necesare implementării 

proiectului, respectiv caietele pentru elevi, ghiduri metodice pentru psihologii şcolari şi 

specialiştii C.P.E.C.A Alba, şi vor fi achiziţionaţi ochelari pentru simularea efectelor induse 

ale consumului de alcool şi droguri. 

 

CAPITOLUL V -  Dispoziţii finale 

 

 Art. 7. Premiile aferente fiecărei activități vor fi achiziționate în limita bugetului total 

alocat acestui proiect. 

 Art. 8. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT 

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog,  

în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog” 

 

 

 

Prin adoptarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 120/2014, Consiliul Județean 

Alba și-a însușit Strategia Judeţeană Antidrog Alba 2013-2020 şi Planul de acţiune pentru 

implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Alba în perioada 2013-2016. 

Fenomenul drogurilor, care prezintă o complexitate deosebită, cu implicaţii în toate 

sferele - sănătate publică, siguranţa cetăţeanului şi securitate naţională - reclamă un răspuns 

instituţional multidisciplinar, pragmatic şi eficient, bazat pe o evaluare realistă a nevoilor, 

resurselor, posibilităţilor de acţiune şi obiectivelor. Răspunsul instituţional la fenomenul dinamic 

al drogurilor nu poate fi limitat la o singură instituţie sau organizaţie, ci trebuie să fie rezultatul 

unei cooperări interinstituţionale reale, constante şi eficiente. În acest sens, mecanismul de 

coordonare instituit anterior şi consolidat prin această strategie continuă să reprezinte elementul 

central în asigurarea sinergiei, coerenţei şi unităţii răspunsului la fenomenul drogurilor, pornind 

de la premisele cooperării autentice, evitării suprapunerilor, asigurării unui schimb eficient de 

informaţii şi date şi utilizării eficiente a resurselor.  

Pentru ducerea la îndeplinire a acţiunilor asumate în Strategia Judeţeană Antidrog, 

respectiv capitolul A. Prevenirea consumului de droguri, subcapitolul A1. Prevenirea în şcoală, 

obiectiv specific I. Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a populaţiei şcolare 

în vederea neînceperii consumului de droguri, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi 

petrecere a timpului liber, este necesară încheierea unui nou Protocol de colaborare prin care 

Consiliul Judeţean Alba va contribui, atât financiar, cât și cu resurse umane, la organizarea 

activităților din cadrul proiectului ”Educație antidrog”, activități care, într-o proporție 

covârșitoare, se vor desfășura în unitățile de învățământ din județul Alba. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 28 din 26 ianuarie 2018. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 
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Direcţia gestionarea patrimoniului  

Direcția dezvoltare și bugete  

Nr.  1586/26.01.2018 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între  UAT 

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog,  

în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog” 

 

Strategia județeană antidrog Alba pentru perioada 2013-2020, însușită prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 236/27 iulie 2017, este documentul care înglobează obiectivele 

generale şi specifice pe direcţiile de acţiune asumate de toate instituţiile implicate în reducerea 

amplorii fenomenului drogurilor la nivelul judeţului Alba. Aceasta dezvoltă cadrul de politici, 

necesar implementării unui răspuns proactiv faţă de fenomenul consumului de droguri, alcool şi 

tutun, precum şi a traficului de droguri şi precursori, prin obiective specifice şi acţiuni integrate 

ale instituţiilor judeţene şi locale. Obiectivele specifice propuse sunt de natură a genera până în 

anul 2020 un impact favorabil asupra sănătăţii, ordinii şi siguranţei publice. În acest sens, 

planurile de acţiune aferente strategiei detaliază şi stabilesc concret măsurile şi intervenţiile din 

domeniul reducerii cererii şi ofertei drogurilor, pornind de la o abordare coerentă şi eficientă. 

Problema centrală identificată în fenomenul drogurilor este reprezentată de traficul, 

consumul, dependenţa şi riscurile asociate consumului de droguri. 

În acest context, la nivelul factorilor de decizie locali se urmăreşte adaptarea continuă a 

răspunsului la noile tendinţe ale consumului şi traficului de droguri, la condiţiile socio-

economice actuale, la realităţile concrete, identificându-se nevoile şi stabilindu-se posibilităţile 

de reacţie. În acest demers, sprijinul structurilor societăţii civile şi al comunităţii este deosebit de 

important. 

Astfel, activitățile de bază din cadrul proiectului ”Educație antidrog” se vor canaliza pe 

prevenirea și combaterea consumului de droguri, activități desfășurate în școală, în comunitate și 

în familie, precum și în campanii de reducere a cererii de droguri. 

Având în vedere prevederile art. 91 alin 1, lit. „e” din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean are 

atribuţii privind cooperarea interinstituţională, coroborate cu art. 91 alin. 6 lit. a „În îndeplinirea 

atribuțiilor ce îi revin, Consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea 

cu persoane juridice române sau străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea 

finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 

judeţean” coroborate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare se propune încheierea unui Protocol de colaborare cu 

Agenția națională Antidrog în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului ”Educație 

antidrog” şi alocarea din bugetul local pe anul 2018 a sumei de 12.000 lei pentru finanţarea 

acestor activități, conform anexei. 

Asocierea reprezintă ansamblul acţiunilor pe care le realizează administraţia judeţului cu 

un scop definit, legat de interesele de dezvoltare ale comunităţii pe care acestea o reprezintă, prin 

interacţiune cu persoane fizice sau juridice, principiul de identificare şi realizare a unei astfel de 

asocieri fiind interesul comun, imediat sau de perspectivă mai îndelungată. 

 În considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 91 alin. 1 lit. 

„e” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind cooperarea 

interinstituţională, propunem adoptarea proiectul de hotărâre în forma inițiată. 

 

Director executiv,                                                  Director executiv, 

                          Ioan BODEA                                                   Marian Florin AITAI 

 

 

 

Redactat: Sorina OPREAN 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT Județul Alba  

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

în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație sanitară” 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă extraordinară în luna februarie 2018; 

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului 

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

Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație sanitară”; 

 - raportul de specialitate nr. 1587/26 ianuarie 2018 comun, al Direcției gestionarea 

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

Consiliului Județean Alba; 

 - adresa nr. 73/22 ianuarie 2018 a Filialei de Cruce Roșie a Județului Alba, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1332/23 ianuarie 2018 

Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Roşie din România, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între UAT Județul Alba prin 

Consiliul Județean Alba și Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba, în vederea organizării 

activităților din cadrul Proiectului „Educație sanitară”,  conform anexei - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 7500 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă 

care va fi prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2018), pentru desfășurarea 

activităților din cadrul Proiectului „Educație sanitară”.  

 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

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

Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Filialei de Cruce 

Roșie a Județului Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și 

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

 

                AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 29 

Alba Iulia, 26 ianuarie 2018 

http://www.cjalba.ro/


 Anexa la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 29/26 ianuarie 2018   

     

    ROMÂNIA                                                                                     ROMÂNIA 

 JUDEŢUL ALBA                                                                         JUDEȚUL ALBA      

Consiliul Judeţean Alba                                               Filiala de Cruce Roşie a Județului Alba 

Nr.______din_________                     Nr. _______din_________   

 

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

 

  

 În vederea îndeplinirii misiunii sale, proiectele desfășurate de Societatea Națională de 

Cruce Roșie din România vizează cele 4 domenii cheie definite ca prioritare de Strategia 2010 a 

Federației Internaționale, și anume: pregătirea împotriva dezastrelor, răspunsul în caz de 

dezastru, sănătate și bunăstare socială, difuzarea valorilor umanitare și a Principiilor 

Fundamentale ale Mișcării: umanitate, imparțialitate, neutralitate, independență, voluntariat și 

independență. 

Cu o tradiție de 55 de ani concursul pentru sănătate și prim ajutor „Sanitarii pricepuți” 

din cadrul Proiectului „Educație sanitară”, organizat de Societatea Națională de Cruce Roșie din 

România, prin filialele județene, are ca obiectiv principal însuşirea, de către elevi, a cunoştinţelor 

de bază privind prevenirea accidentelor şi a deprinderilor practice pentru acordarea corectă a 

primului ajutor de bază - „efectuarea unor acţiuni salvatoare de viaţă unor persoane care au 

suferit o accidentare sau îmbolnăvire acută, de către persoane fără pregătire medicală, fără 

utilizarea unor echipamente specifice acestui scopˮ (Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii). 

 Proiectul vizează, conform art. 11 lit. i din Legea nr. 139/1995 a Societăţii Naţionale de 

Cruce Roşie din România, cu modificările și completările ulterioare,  încheierea de convenţii de 

colaborare şi alcătuirea de programe de acţiune comune cu alte societăţi sau asociaţii care 

desfăşoară activităţi umanitare, cu societăţi comerciale, cu ministere şi alte instituţii de 

specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, în vederea realizării misiunii sale 

umanitare, colaborare prevăzută și de art. 91 alin. 1 lit. e raportat la alin. 6 lit. a din Legea nr. 

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

 

 UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 

Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, reprezentat legal prin domnul Ion 

DUMITREL – preşedinte, în calitate de partener, pe de o parte,  

 și 

 Filiala de Cruce Roşie a Județului Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. 

București, nr. 16, județul Alba, CIF 4765812, reprezentată legal prin dl. Adrian Ionel DUȘA – 

director, în calitate de partener, pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului protocol de 

colaborare  

 

au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare  

 

Art. 1. -  OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

 (1) Organizarea în anul 2018, în unitățile școlare din județul Alba, a activităților din 

cadrul Proiectului „Educație sanitarăˮ pentru însușirea cunoştinţelor de bază privind prevenirea 

accidentelor şi a deprinderilor practice pentru acordarea corectă a primului ajutor de bază 

adresate elevilor din județul Alba, activități prevăzute în Regulamentul de desfășurare a acestui 

proiect - anexă la prezentul protocol. 

(2) Dezvoltarea nivelului de pregătire a elevilor în vederea metodelor de acordare corectă 

a primului ajutor de bază. 

(3) Creşterea nivelului de implicare a elevilor în activităţi de păstrare și îmbunătățire a 

sănătății fizice. 

(4) Dezvoltarea sentimentului solidarității umane față de cei aflați în suferință 



(5) Optimizarea sistemului de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi şi 

familie pentru prevenirea accidentelor și promovarea unei vieți sănătoase, prin implicarea tuturor 

factorilor educaţionali. 

(6) Prezentul Protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în 

vederea îndeplinirii scopurilor prezentului Protocol. Activităţile și contribuția fiecărei părți sunt 

definite în prezentul Protocol de colaborare. 

 

Art. 2. -  SCOPUL PROTOCOLULUI   

 Prezentul Protocol are ca scop promovarea instruirii în domeniile: prim ajutor și educație 

pentru sănătate în rândul elevilor din judeţul Alba. 

 

Art. 3. -  DURATA PROTOCOLULUI   

 Prezentul Protocol intră în vigoare la data aprobării acestuia prin hotărâre a Consiliului 

Județean Alba, și expiră la data de 31 iulie 2018. 

 

Art. 4. – SURSA FONDURILOR 

Bugetul estimativ al acestui proiect este de maxim 7500 lei. Fondurile necesare finanțării 

acestui proiect provin din bugetul local al Județului Alba.  

 

Art. 5. - RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 

     (1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba 

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

necesare pentru premierea participanților și a câștigătorilor concursului din cadrul proiectului 

(articole și echipamente sportive); 

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

propriu; 

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

derularea activităților și a festivității de premiere. 

     (2) Filiala de Cruce Roşie a Județului Alba, 

 va avea întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea activităților 

din cadrul proiectului; 

 va obține, anterior desfășurării activităților din cadrul Protocolului, acordul scris din 

partea Inspectoratului Școlar Județean Alba,  pentru desfășurarea în unitățile școlare din județul 

Alba a activităților al căror obiect îl constituie prezentul Protocol; 

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

proiectului; 

 va elabora un Regulament de desfășurare a activităților și a festivității de premiere; 

 va elabora un raport de activitate final, referitor la data și locul desfășurării, număr de 

participanți, rezultate etc. 

 

Art. 6. – CONFLICTUL DE INTERESE 

  Părţile se obligă să ia toate precauţiile necesare pentru a evita orice conflict de interese şi 

vor trebui să informeze partenerul imediat despre orice situaţie care conduce sau poate conduce 

la apariţia unui asemenea conflict de interese. 

 

Art. 7. – AMENDAREA PROTOCOLULUI  DE COLABORARE 

(1) Orice modificare a Protocolului de colaborare trebuie făcută în scris, printr-un 

amendament care trebuie acceptat de cealaltă Parte.  

(2) Partea care solicită modificarea trebuie să informeze cealaltă parte cu cel puţin 10 zile 

înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a amendamentului, cu excepţia cazurilor 

foarte bine justificate. 

 

Art. 8. – RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR  

(1) Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute 

întocmai și cu bună credință.  

(2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui 

Protocol. 

 

http://www.cjalba.ro/


Art. 9. – FORȚA MAJORĂ 

Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face 

imposibilă executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de 

răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. 

  Încheiat la Alba Iulia în 4 (patru) exemplare originale în limba română.  

 

 

             Judeţul Alba, prin                                                        Filiala de Cruce Roşie a 

        Consiliul Județean Alba      Județului Alba 

        

               Președinte,                                                           Director, 

            Ion DUMITREL                                                                             Adrian Ionel DUȘA 

                                               

             Director executiv, 

         Marian Florin AITAI 

      

             Director executiv,       

                 Ioan BODEA                       
  

               Vizat C.F.P.P.  

      

             Consilier juridic           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Anexa la Protocolul de colaborare 

 

 

REGULAMENT 

   de desfășurare a activităților din cadrul  

Proiectului „Educație sanitară” 

 

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale 

Art. 1.  
Concursul pentru sănătate și prim ajutor „Sanitarii pricepuți” din cadrul Proiectului 

„Educație sanitară”, organizat de Societatea Națională de Cruce Roșie din România, prin filialele 

județene, este singurul concurs pentru sănătate și prim ajutor care se desfășoară în școlile din 

România. Este un concurs cu tradiție, care se desfășoară în școlile din România din anul 1962.  

Concursul se adresează elevilor din ciclul gimnazial şi liceal cu scopul de a promova 

instruirea in domeniile: primul ajutor şi educaţie pentru sănătate, şi vizează: însuşirea 

cunoştinţelor de bază despre prevenirea accidentelor şi a deprinderilor practice pentru acordarea 

corectă a primului ajutor de bază, dezvoltarea sentimentului solidarităţii umane faţă de cei aflaţi 

în suferinţă, păstrarea şi îmbunătăţirea sănătăţii fizice și morale , promovarea ocrotirii mediului 

înconjurător. 

 Deoarece, cel mai important factor de prevenire a accidentelor în rândul tinerilor îl 

reprezintă factorul educaţional, în procesul de educaţie a devenit foarte importantă implicarea cât 

mai multor factori - familie, şcoală, autorităţi, mass-media.  

 În acest sens, proiectul îşi propune realizarea unor activităţi concrete în plan local, 

desfăşurate în colaborare cu alte instituții ale statului, cu atribuţii sau preocupări în domeniul 

prevenirii accidentelor și a însușirii deprinderilor practice pentru acordarea corectă a primului 

ajutor de bază, precum şi prin angrenarea nemijlocită a tinerilor şi a familiilor acestora în 

activităţi educativ-preventive.  

 

CAPITOLUL II – Cadrul legal 

Art. 2.   
Potrivit prevederilor art. 11 lit. e raportat la prevederile art. 11 lit. i din Legea nr. 

139/1995 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, cu modificările și completările 

ulterioare,  una din atribuțiile principale ale acesteia este să promoveze participarea copiilor şi a 

tinerilor la activităţile specific, precum și încheierea de convenţii de colaborare şi alcătuirea de 

programe de acţiune comune cu alte societăţi sau asociaţii care desfăşoară activităţi umanitare, 

cu societăţi comerciale, cu ministere şi alte instituţii de specialitate ale administraţiei publice 

centrale şi locale, în vederea realizării misiunii sale umanitare.  

Art. 3.  

Potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. e și alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a 

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

județean are atribuții privind cooperarea interinstituțională, în exercitarea acestor atribuții, 

hotărând cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv perteneri din 

societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau 

proiecte de interes public județean. 

 

CAPITOLUL III – Alocarea resurselor financiare 

Art. 4.  

Suma aferentă realizării proiectului se va aloca din bugetul local al Judeţului Alba.  

 

CAPITOLUL IV – Locul şi perioada desfăşurării proiectului 

Art. 5.   
Județul Alba, în perioada martie-iulie 2018. 

 

CAPITOLUL V – Activitățile din cadrul proiectului 

 

Art. 6. 

 Proiectul „Educație sanitară” constă în desfășurarea concursului „Sanitarii pricepuți”, 

concurs la care poate participa, benevol, orice elev din învăţământul gimnazial şi liceal 



Art. 7.  
Activitățile din cadrul Proiectului „Educație sanitară” se vor desfășura în conformitate cu 

prevederile Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru sănătate și 

prim ajutor „Sanitarii pricepuți” nr. 299/2013, elaborat de Societatea Națională de Cruce Roșie,  

împreună cu Ministerul Sănătății, Ministerul Educației Naționale și Inspectoratul General pentru 

Situații de Urgență din România. 

Art. 8. Concursul se desfășoară anual, pe etape:  

 Etapa pe şcoală: fiecare unitate şcolară unde elevii s-au pregătit în cadrul cercului 

„Sanitarii pricepuţi” şi care este interesată să participe la competiţie, organizează selecţia 

membrilor echipajului: 6 elevi ( 5 membri în echipaj + 1 rezervă) care va reprezenta şcoala la 

etapele superioare.  

 Etapa pe localitate: În funcţie de numărul şcolilor participante, minimum 6, se pot 

organiza, premergător etapei pe zonă, în zilele libere, etape pe localitate. Acestea vor fi 

organizate de către subfiliala locală a Crucii Roşii Române, în colaborare cu conducerea şcolilor 

participante şi autorităţile locale, organele sanitare locale şi Inspectoratele Judeţene pentru 

Situaţii de Urgenţă.  

 Etapa pe judeţ: se organizează în perioada 20 - 31 mai, de către filiala judeţeană a Crucii 

Roşii Române, în colaborare cu Autorităţile Publice partenere. Participă echipajele clasate pe 

locul I la etapa pe localitate.  

 Etapa naţională: se adresează ciclului gimnazial şi liceal şi se organizează anual, alternativ 

pentru fiecare ciclu de învăţământ: gimnazial/liceal, în vacanţa de vară, de către Societatea 

Naţională de Cruce Roşie din România, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale, 

Ministerul Sănătăţii şi Inspectoralul General pentru Situaţii de Urgenţă. Participă echipajele 

câştigătoare ale locului I la etapa judeţeană din ciclul pentru care are loc etapa naţională.  

Art. 9. La toate etapele concursului, participanții vor susține 2 probe, teoretică și practică. 

Proba teoretică: la toate etapele concursului, se organizează o testare stabilită de juriul 

concursului, pe baza tematicii orientative din Regulament. 

Proba practică: trebuie executată de membri întregului echipaj şi va cuprinde inclusiv 

predarea accidentatului serviciilor specializate.  

 

Punctajul final va fi constituit din însumarea punctajului obţinut la proba teoretică şi 

punctajul acordat de fiecare membru al juriului, inclusiv preşedintele juriului, la proba 

practică. Clasamentul se va întocmi în ordinea descrescătoare a mediilor. În cazul în care există 

medii egale, departajarea se va face pe baza punctajului obţinut la proba practică. 

Echipajele care întrunesc acelaşi punctaj şi la proba teoretică şi la cea practică, se 

clasifică pe acelaşi loc. 

Pentru echipajele clasate pe primele 6 locuri la medii egale, departajarea se va face printr-

o probă de baraj, exclusiv practică, care să reprezinte, totodată, şi o demonstraţie pentru ceilalţi 

participanţi. Această probă va cuprinde o intervenţie de prim ajutor în cazul unui accident 

colectiv (3 - 4 victime). Anunţarea rezultatelor finale se va face în timpul festivităţii de premiere. 

 

Responsabili activitate: Serviciul turism, cultură, tineret, sport și învățământ din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Crucea Roșie Română Filiala Alba și 

Inspectoratul Școlar Județean Alba. 

 

Echipajele participante vor primi premii constând în tricouri personalizate, șepci 

personalizate și produse igienico-sanitare. De asemenea, echipajele câștigătoare vor fi premiate 

cu medalii, diplome și cupe.  

 

CAPITOLUL VI -  Dispoziţii finale 

Art. 10.  

Premiile aferente proiectului se vor achiziționa în limita bugetului total alocat acestui 

proiect. 

Art. 11.  
Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2018. 

 

      

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 

UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba, 

în vederea organizării activităților din cadrul proiectului „Educație sanitară” 

 

 

 

Însuşirea cunoştinţelor de bază despre prevenirea accidentelor şi a deprinderilor practice 

pentru acordarea corectă a primului ajutor de bază, dezvoltarea sentimentului solidarităţii umane 

faţă de cei aflaţi în suferinţă, păstrarea şi îmbunătăţirea sănătăţii fizice și morale, promovarea 

ocrotirii mediului înconjurător precum și optimizarea sistemului de comunicare reală și eficientă 

între școală, autorități și familie pentru prevenirea accidentelor sunt, atât pentru Consiliul 

Județean Alba, cât și pentru Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba, principalele obiective în 

cadrul Proiectului „Educație sanitară”, proiect având ca scop promovarea instruirii în domeniile: 

primul ajutor şi educaţie pentru sănătate. 

Deoarece, cel mai important factor în atingerea acestor obiective este factorul 

educațional, în procesul de educație devine foarte importantă implicarea cât mai multor factori – 

familie, școală, mass-media, autorități etc. Astfel, proiectul își propune realizarea unor activități 

comune și coerente  în plan local, desfășurate în colaborare cu instituțiile cu atribuții în acest 

domeniu, urmărindu-se în acest fel adoptarea celor mai bune măsuri de prevenire a accidentelor. 

Prin încheierea acestui Protocol de colaborare, Consiliul Judeţean Alba va contribui, atât 

financiar, cât și cu resurse umane, la organizarea activităților din cadrul proiectului ”Educație 

sanitară”, activități care se vor desfășura în unitățile de învățământ din județul Alba. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 29/26 ianuarie 2018. 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia gestionarea patrimoniului  

Direcția dezvoltare și bugete  

Nr.  1587/26.01.2018 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT 

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

în vederea organizării activităților din cadrul proiectului ”Educație sanitară” 

 

 

Concursul pentru sănătate și prim ajutor „Sanitarii pricepuți” din cadrul proiectului 

”Educație sanitară”, organizat de Societatea Națională de Cruce Roșie din România, prin filialele 

județene, este singurul concurs pentru sănătate și prim ajutor care se desfășoară în școlile din 

România. Este un concurs cu tradiție, care se desfășoară în școlile din România din anul 1962. 

Concursul se adresează elevilor din ciclul gimnazial şi liceal cu scopul de a promova instruirea in 

domeniile: primul ajutor şi educaţie pentru sănătate, şi vizează: însuşirea cunoştinţelor de bază 

despre prevenirea accidentelor şi a deprinderilor practice pentru acordarea corectă a primului 

ajutor de bază, dezvoltarea sentimentului solidarităţii umane faţă de cei aflaţi în suferinţă, 

păstrarea şi îmbunătăţirea sănătăţii fizice și morale, promovarea ocrotirii mediului înconjurător. 

 Deoarece, cel mai important factor de prevenire a accidentelor în rândul tinerilor îl 

reprezintă factorul educaţional, în procesul de educaţie a devenit foarte importantă implicarea cât 

mai multor factori - familie, şcoală, autorităţi, mass-media.  

 În acest sens, proiectul îşi propune realizarea unor activităţi concrete în plan local, 

desfăşurate în colaborare cu alte instituții ale statului, cu atribuţii sau preocupări în domeniul 

prevenirii accidentelor și a însușirii deprinderilor practice pentru acordarea corectă a primului 

ajutor de bază, precum şi prin angrenarea nemijlocită a tinerilor şi a familiilor acestora în 

activităţi educativ-preventive.  

 Având în vedere prevederile art. 91 alin 1, lit. e din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ”consiliul judeţean are 

atribuţii privind cooperarea interinstituţională”, raportat la art. 91 alin. 6 lit. a „în îndeplinirea 

atribuțiilor ce îi revin, Consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea 

cu persoane juridice române sau străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea 

finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 

judeţean” coroborate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare se propune încheierea unui Protocol de colaborare cu 

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

Programului ”Educație sanitară” şi alocarea din bugetul local pe anul 2018 a sumei de 7500 lei 

pentru finanţarea acestor activități, conform Anexei. 

 Asocierea reprezintă ansamblul acţiunilor pe care le realizează administraţia judeţului cu 

un scop definit, legat de interesele de dezvoltare ale comunităţii pe care acestea o reprezintă, prin 

interacţiune cu persoane fizice sau juridice, principiul de identificare şi realizare a unei astfel de 

asocieri fiind interesul comun, imediat sau de perspectivă mai îndelungată. 

 În considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 91 alin. 1 lit. 

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

completările ulterioare potrivit cărora ”consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind 

cooperarea interinstituţională”, propunem adoptarea proiectul de hotărâre în forma inițiată. 

 

      Director executiv,                                                                      Director executiv, 

                    Ioan BODEA                                                                      Marian Florin AITAI 

 

 

 

 

Redactat: Sorina OPREAN 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea”  

al Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul  

Proiectului „Prietenii pompierilor” 

 

 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă extraordinară în luna februarie 2018; 

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului 

de colaborare între UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul 

Proiectului „Prietenii pompierilor”; 

 - raportul de specialitate nr. 1588/26 ianuarie 2018 comun, al Direcției gestionarea 

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

Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 400765/19 ianuarie 2018 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1192/22 ianuarie 2018; 

Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 36 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - art. 55 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 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 încheierea Protocolului de colaborare între UAT Județul Alba prin 

Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, 

în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Prietenii pompierilor”, conform 

anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 10000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă 

care va fi prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2018), pentru desfășurarea 

activităților din cadrul Proiectului „Prietenii pompierilor”.  

 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

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

Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, Direcției juridică și relații publice, 

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

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

 

Înregistrat cu nr. 30 

Alba Iulia, 26 ianuarie 2018 

http://www.cjalba.ro/


Anexa la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 30/26 ianuarie 2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

 

 Necesitatea organizării unor activități extracuriculare în domeniul apărării împotriva 

incendiilor și protecției civile, cu caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv este determinată 

de importanța cunoașterii factorilor de  

risc potențial generatori de situații de urgență sau dezastre la care este expusă comunitatea din 

care face parte, adoptarea unui comportament adecvat și cunoașterea modului de acțiune în cazul 

iminenței producerii sau al apariției unei situații de urgență ori dezastru.  

 Proiectul având ca domeniu apărarea împotriva incendiilor și protecției civile, cu caracter 

educativ, tehnico-aplicativ și sportiv în rândul elevilor, intitulat „Prietenii pompierilor” vizează 

consolidarea unui parteneriat, bazat pe încredere şi transparenţă, între autorităţile publice şi 

inspectoratele pentru situații de urgență, în baza art. 36 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia 

civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 55 din Legea nr. 

307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi a art. 91 alin. 1 lit. e raportat la alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. 

Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, reprezentat legal prin Ion DUMITREL – 

preşedinte, în calitate de partener, 

pe de o parte,  

 și 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba, cu sediul în 

Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 10, județul Alba, CUI 4331376, reprezentat legal prin 

colonel Cornel OPRIȘA –Inspector Șef, în calitate de partener, pe de altă parte, 

au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare  

 

Art. 1. -  OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

 

 (1) Organizarea în anul 2018 la nivelul județului Alba, a activităților din cadrul 

Proiectului „Prietenii pompierilor” pentru dezvoltarea capacităților de înțelegere și de apreciere a 

pericolelor generate de situațiile de urgență pentru viață și mediu precum și promovarea 

atitudinilor și comportamentelor corespunzătoare în rândul elevilor, din județul Alba, activități 

prevăzute în Regulamentul de desfășurare al acestui Proiect  - anexă la prezentul protocol. 

(2) Formarea și dezvoltarea unor trăsături moral volitive, cum sunt inițiativa, spiritul de 

echipă, curajul, disciplina și spiritul de fair-play. 

(3) Dezvoltarea capacității de percepție a protecției civile ca ansamblu de activități cu 

caracter exclusiv umanitar. 

(4) Dezvoltarea atitudinii de solidaritate și de implicare voluntară în acțiunile de 

prevenire și de intervenție în situații de urgență sau dezastre. 

(5) Prezentul Protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în 

vederea îndeplinirii scopurilor prezentului Protocol. Activităţile și contribuția fiecărei părți sunt 

definite în prezentul Protocol de colaborare. 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

Consiliul Judeţean Alba 

Nr.______din_________ 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență “Unirea” al Județului Alba 

Nr. _______din_________   



Art. 2. -  SCOPUL PROTOCOLULUI 

 

 Prezentul Protocol are ca scop asigurarea pregătirii unitare la nivel județean a elevilor din 

învățământul gimnazial și liceal pentru formarea unui comportament adecvat în cazul producerii 

situațiilor de urgență. 

 

Art.  3. -  DURATA PROTOCOLULUI 

 

 Prezentul Protocol intră în vigoare la data aprobării acestuia prin hotărâre a Consiliului 

Județean Alba, și expiră la data de 30 iulie 2018. 

 

Art. 4. - SURSA FONDURILOR 

 

Bugetul estimativ al acestui proiect este de maxim 10000 lei. Fondurile necesare 

finanțării acestui proiect provin din contribuția Județului Alba.  

 

Art. 5. - RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 

 

     (1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba:  

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

necesare pentru premierea participanților, precum și a celor legate de achiziționarea de apă și 

dulciuri, pentru buna desfășurare a activităților din cadrul proiectului; 

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

propriu; 

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

activităților și a festivității de premiere. 

     (2) Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba: 

 va avea întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea activităților din 

cadrul proiectului; 

 va obține, anterior desfășurării activităților din cadrul Protocolului, acordul scris din partea 

Inspectoratului Școlar Județean Alba,  pentru desfășurarea în unitățile școlare din județul Alba a 

activităților al căror obiect îl constituie prezentul Protocol; 

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

proiectului; 

 va elabora un Regulament de desfășurare a activităților și a festivității de premiere; 

 va elabora un raport de activitate final, referitor la data și locul desfășurării, număr de 

participanți, rezultate etc. 

 

Art. 6. - CONFLICTUL DE INTERESE 

 

Părţile se obliga să ia toate precauţiile necesare pentru a evita orice conflict de interese şi 

va trebui să informeze partea parteneră imediat despre orice situaţie care conduce sau poate 

conduce la apariţia unui asemenea conflict de interese.  

 

Art. 7. - AMENDAREA PROTOCOLULUI  DE COLABORARE 

 

(1) Orice modificare a Protocolului de colaborare trebuie făcută în scris, printr-un 

amendament care trebuie acceptat de cealaltă parte.  

(2) Partea care solicită modificarea trebuie să informeze cealaltă parte cu cel puţin 10 zile 

înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a amendamentului, cu excepţia cazurilor 

foarte bine justificate. 

 

Art. 8. - RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

 

(1) Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute 

întocmai și cu bună credință.  

(2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui 

Protocol. 

http://www.cjalba.ro/


 

Art. 9. - FORȚA MAJORĂ 

 

Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face 

imposibilă executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de 

răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. 

 

  Prezentul document se întocmește în 2 (două) exemplare originale. 

 

     Judeţul Alba, prin                        Inspectoratul pentru Situații de Urgență  

Consiliul Județean Alba                                                      „Unirea” al Județului Alba                        

 

                 Președinte                                      Inspector Șef  

            Ion DUMITREL                                                     Colonel dr. Cornel OPRIȘA                                                                       

 

            Director executiv, 

       Marian Florin AITAI 

 

               Director executiv,  

                   Ioan BODEA     

    

                Vizat C.F.P.            

     

              Consilier juridic             

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa la Protocolul de colaborare    

 

 

 

REGULAMENT 

   de desfășurare a Proiectului „Prietenii pompierilor” 
 

 

 

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale 

 

Art. 1.   
Dat fiind faptul că în ultima perioadă incendiile înregistrate pe raza judeţului Alba şi la 

nivelul întregii ţări au evidenţiat o creştere semnificativă, se consideră necesară organizarea unor 

activităţi extracurriculare  în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile. Urmările 

acestora sunt, de cele mai multe ori, fatale, pierzându-se prematur vieţi omeneşti, definitiv sau 

temporar capacitatea de muncă, precum şi importante pagube materiale.  

 Nesupravegherea copiilor de către persoanele responsabile, asociată cu natura impulsivă 

şi energică a copiilor şi, totodată, lipsa unei educaţii adecvate în domeniul apărării împotriva 

incendiilor și protecției civile, sunt cauze care pot conduce la producerea unor reale tragedii. 

Deoarece, cel mai important factor de prevenire al situațiilor de urgență ori dezastrelor în 

rândul elevilor îl reprezintă factorul educaţional, în procesul de educaţie a devenit foarte 

importantă implicarea cât mai multor factori - familie, şcoală, autorităţi, mass-media.  

În acest sens, proiectul îşi propune realizarea unor activităţi concrete în plan local, 

desfăşurate în colaborare cu alte instituții ale statului, cu atribuţii sau preocupări în domeniul 

apărării împotriva incendiilor și protecției civile, precum şi prin angrenarea nemijlocită a 

tinerilor şi a familiilor acestora în activităţi educativ-preventive. Prin aceasta se urmăreşte 

monitorizarea permanentă a cauzelor care determină pierderea de vieţi omeneşti, printr-o acţiune 

comună şi coerentă a părţilor implicate încă de la cele mai fragede vârste. 

 

CAPITOLUL II – Cadrul legal 

 

Art. 2. 

(1) Potrivit prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, informarea şi educarea preventivă a 

populaţiei privind protecţia civilă sunt obligatorii şi se asigură prin: instituţiile de învăţământ şi 

educaţie de toate gradele, mijloacele de informare în masă şi serviciile profesioniste pentru 

situaţii de urgenţă. 

(2) Potrivit prevederilor art. 55 alin.1 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, anual se organizează concursuri ale 

cercurilor de elevi „Prietenii pompierilor”. 

(3) Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3825/2013 privind aprobarea 

regulamentelor concursurilor naționale „Prietenii pompierilor” și „Cu viața mea apăr viața”. 

Art. 3.  
Potrivit art. 91 alin. 1 lit. e și alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul județean are atribuții 

privind cooperarea interinstituțională, în exercitarea acestor atribuții, hotărând cooperarea sau 

asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv perteneri din societatea civilă, în 

vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes 

public județean. 

 

CAPITOLUL III – alocarea resurselor financiare 

 

Art. 4.  

Suma aferentă realizării proiectului se va aloca din bugetul local al Judeţului Alba.  

 

 

 



CAPITOLUL IV – Locul şi perioada desfăşurării proiectului 

 

Art. 5.   
Județul Alba, în perioada mai-iulie 2018. 

 

CAPITOLUL V – Activitățile din cadrul proiectului 

 

Art. 6.   

Concurs cu caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv în domeniul apărării împotriva 

incendiilor „Prietenii pompierilor”- etapa județeană : 

 

Fiecare echipaj este format din un comandant, 8 concurenți și 1 rezervă, poate fi constituit 

exclusiv din băieți, exclusiv din fete sau mixte, cu vârsta elevilor cuprinsă între 11 și 15 ani, 

împliniți în anul calendaristic în care se desfășoară concursul. 

Concursul cuprinde următoarele probe: teoretică, pista cu obstacole, ştafeta de 400 m cu 

obstacole.  

Participanții, în funcție de locurile obținute, vor fi premiați cu diplome, medalii, cupe, 

materiale și echipamente sportive. 

Loc de desfăşurare:  Stadionul Municipal „Cetate” din Alba Iulia. 

Responsabili activitate: Serviciul Turism, Cultură, Tineret, Sport și Învățământ din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Serviciul Pregătire pentru Intervenție și 

Reziliența Comunităților din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al 

județului Alba. 

 

Art. 7.  
Concursul cu tematică de protecție civilă „Cu viața mea apăr viața” – etapa județeană:   

                            

Fiecare echipaj participant la concurs este format din 4 elevi și conducătorul echipajului 

(cadrul didactic coordonator). Echipajele pot fi de băieți/mixte sau de fete având vârsta cuprinsă 

între 10 și 15 ani pentru clasele V-VIII, respectiv între 15-18 ani pentru clasele IX-XI, împliniți 

în anul calendaristic desfășurării concursului.  

Concursul cuprinde următoarele probe: teoretică, „Deplasarea cu masca pe figură într-un 

raion cu obstacole, contaminat”, „Transportul asistat al unui accidentat aşezat pe targă, pe 

distanţa de 50 m”. Participanții, în funcție de locurile obținute, vor fi premiați cu diplome, 

medalii, cupe, materiale și echipamente sportive. 

Loc de desfăşurare:  Stadionul Municipal „Cetate” din Alba Iulia. 

Responsabili activitate: Serviciul Turism, Cultură, Tineret, Sport și Învățământ din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Serviciul Pregătire pentru Intervenție și 

Reziliența Comunităților din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al 

județului Alba. 

 

CAPITOLUL VI -  Dispoziţii finale 

 

Art. 8.  

Premiile aferente fiecărei activități se vor achiziționa în limita bugetului total alocat 

acestui proiect. 

Art. 9.  

La toate activitățile desfășurate în aer liber, elevii vor primi apă plată și dulciuri. 

Art. 10.  
Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2018. 

 

 

 

       
 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 

 UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Unirea” al Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului 

„Prietenii pompierilor” 

 

Necesitatea organizării unor activități extracuriculare în domeniul apărării împotriva 

incendiilor și protecției civile, cu caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv este determinată 

de importanța cunoașterii factorilor de risc potențial generatori de situații de urgență sau dezastre 

la care este expusă comunitatea din care facem parte, adoptarea unui comportament adecvat și 

cunoașterea modului de acțiune în cazul iminenței producerii sau al apariției unei situații de 

urgență ori dezastru.  

Dat fiind faptul că în ultima perioadă incendiile înregistrate pe raza judeţului Alba şi la 

nivelul întregii ţări au evidenţiat o creştere semnificativă, se consideră necesară organizarea unor 

activităţi extracurriculare  în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile. Urmările 

acestora sunt, de cele mai multe ori, fatale, pierzându-se prematur vieţi omeneşti, definitiv sau 

temporar capacitatea de muncă, precum şi importante pagube materiale.  

 Deoarece, cel mai important factor de prevenire al situațiilor de urgență ori dezastrelor în 

rândul elevilor îl reprezintă factorul educaţional, în procesul de educaţie a devenit foarte 

importantă implicarea cât mai multor factori - familie, şcoală, autorităţi, mass-media.  

 În acest sens, proiectul îşi propune realizarea unor activităţi concrete în plan local, 

desfăşurate în colaborare cu alte instituții ale statului, cu atribuţii sau preocupări în domeniul 

apărării împotriva incendiilor și protecției civile, precum şi prin angrenarea nemijlocită a 

tinerilor şi a familiilor acestora în activităţi educativ-preventive. Prin aceasta se urmăreşte 

monitorizarea permanentă a cauzelor care determină pierderea de vieţi omeneşti, printr-o acţiune 

comună şi coerentă a părţilor implicate încă de la cele mai fragede vârste. 

Prin încheierea acestui Protocol de colaborare, Consiliul Judeţean Alba va contribui, atât 

financiar, cât și cu resurse umane, la organizarea activităților din cadrul proiectului „Prietenii 

pompierilor”, activități care se vor desfășura în unitățile de învățământ din județul Alba. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 30/26 ianuarie 2018 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia gestionarea patrimoniului  

Direcția dezvoltare si bugete  

Nr. 1588/26.01.2018 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între  

UAT Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, și Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

“Unirea” al județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului 

”Prietenii pompierilor” 

 

 

 Necesitatea organizării unor activităţi extrașcolare  în domeniul apărării împotriva 

incendiilor și protecției civile este dată de faptul că în ultima perioadă incendiile înregistrate pe 

raza judeţului Alba şi la nivelul întregii ţări au evidenţiat o creştere semnificativă. Urmările 

acestora sunt, de cele mai multe ori, fatale, pierzându-se prematur vieţi omeneşti, definitiv sau 

temporar capacitatea de muncă, precum şi importante pagube materiale.  

 Nesupravegherea copiilor de către persoanele responsabile, asociată cu natura impulsivă 

şi energică a copiilor şi, totodată, lipsa unei educaţii adecvate în domeniul apărării împotriva 

incendiilor și protecției civile, sunt cauze care pot conduce la producerea unor reale tragedii. 

Deoarece, cel mai important factor de prevenire al situațiilor de urgență ori dezastrelor în rândul 

elevilor îl reprezintă factorul educaţional, în procesul de educaţie a devenit foarte importantă 

implicarea cât mai multor factori - familie, şcoală, autorităţi, mass-media.  

 Proiectul ”Prietenii pompierilor” îşi propune realizarea unor activităţi concrete în plan 

local, desfăşurate în colaborare cu alte instituții ale statului, cu atribuţii sau preocupări în 

domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile, precum şi prin angrenarea nemijlocită 

a tinerilor şi a familiilor acestora în activităţi educativ-preventive. Prin aceasta se urmăreşte 

monitorizarea permanentă a cauzelor care determină pierderea de vieţi omeneşti, printr-o acţiune 

comună şi coerentă a părţilor implicate încă de la cele mai fragede vârste. 

 Desfășurat sub forma a două concursuri, ”Prietenii pompierilor” și ”Cu viața mea apăr 

viața”, activitățile de bază din cadrul proiectului ”Prietenii pompierilor” se vor canaliza pe:  

- cunoaşterea de către elevi a prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor și 

protecției civile şi consecinţele nerespectării lor;  

 - formarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a unor elevi, care să fie capabili să 

realizeze activităţi demonstrative cu caracter preventiv destinate propriilor colegi;  

 - monitorizarea situaţiei existente în şcoli din punct de vedere al siguranţei elevilor;  

 - stabilirea unor măsuri comune menite să prevină şi să combată astfel de fapte. 

 Având în vedere prevederile art. 91 alin. 1 lit. e din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ”consiliul judeţean are 

atribuţii privind cooperarea interinstituţională”, raportat la art. 91 alin. 6 lit. a „în îndeplinirea 

atribuțiilor ce îi revin, Consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea 

cu persoane juridice române sau străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea 

finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 

judeţean” coroborate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare se propune încheierea unui Protocol de colaborare cu 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Unirea” al județului Alba în vederea organizării 

activităților din cadrul Programului ”Prietenii pompierilor” şi alocarea din bugetul local pe anul 

2018 a sumei de 10000 lei pentru finanţarea acestor activități, conform Anexei. 

 Asocierea reprezintă ansamblul acţiunilor pe care le realizează administraţia judeţului cu 

un scop definit, legat de interesele de dezvoltare ale comunităţii pe care acestea o reprezintă, prin 

interacţiune cu persoane fizice sau juridice, principiul de identificare şi realizare a unei astfel de 

asocieri fiind interesul comun, imediat sau de perspectivă mai îndelungată. 

 În considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 91 alin. 1 lit. 

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



completările ulterioare potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind cooperarea 

interinstituţională, propunem adoptarea proiectul de hotărâre în forma inițiată. 

 

 

           Director executiv,                                               Director executiv,                    

                Ioan BODEA                                                 Marian Florin AITAI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Sorina OPREAN 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba,  

în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră” 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă extraordinară în luna februarie 2018; 

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului 

de colaborare între UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție 

Județean Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră”; 

 - raportul de specialitate nr. 1589/26 ianuarie 2018 comun, al Direcției gestionarea 

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

Județean Alba; 

- adresa nr. 148.539/22 ianuarie 2018 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1310/23 ianuarie 2018; 

Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 124 lit. a, art. 124 lit. d și art. 128 alin. 1 lit. i din O.U.G. nr. 195/2002 privind 

circulația pe drumurile publice, 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 aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Județul Alba prin Consiliul 

Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în vederea organizării activităților din 

cadrul Proiectului „Educație rutieră”,  conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Se alocă suma de 12000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi 

prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2018), pentru desfășurarea 

activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră”. 

 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete 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, Inspectoratului de 

Poliție Județean Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și 

Direcției dezvoltare și bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

              AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU   

 

 

 

Înregistrat cu nr. 31 

Alba Iulia, 26 ianuarie 2018 

http://www.cjalba.ro/


Anexa la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 31/26 ianuarie2018 

 

        ROMÂNIA                                                                                    ROMÂNIA 

    JUDEŢUL ALBA                                                                         JUDEȚUL ALBA      

Consiliul Judeţean Alba                                                 Inspectoratul de Poliție Județean Alba 

Nr.______din_________      Nr. _______din_________   

 

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

 

 

 Necesitatea organizării unor activităţi extracurriculare de educaţie rutieră a fost 

determinată în primul rând de faptul că în ultima perioadă, accidentele de circulaţie înregistrate 

pe raza judeţului Alba şi la nivelul întregii ţări, au evidenţiat o creştere semnificativă, în urma 

cărora, se pierd prematur vieţi omeneşti, se pierde definitiv sau temporar capacitatea de muncă, 

rezultând şi importante pagube materiale.  

 Proiectul de prevenire a accidentelor rutiere în rândul preșcolarilor și elevilor, intitulat 

„Educație rutieră” vizează consolidarea unui parteneriat, bazat pe încredere şi transparenţă, între 

autorităţile publice şi unităţile de poliţie, în baza art. 3 din Legea nr. 218/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum 

şi ale art. 91 alin. 1 lit. e coroborat cu alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

 UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 

Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, reprezentat legal prin domnul Ion 

DUMITREL – preşedinte, în calitate de partener, 

pe de o parte,  

 și 

 Inspectoratul de Poliție Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Piaţa Ion 

I.C. Brătianu, nr. 2, județul Alba, CUI 4331058, reprezentat legal prin domnul comisar șef de 

poliție Ioan – Sorin CIOANCĂ – împuternicit șef al inspectoratului, în calitate de partener pe 

de altă parte,  

 au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare  

 

Art. 1. -  Obiectul Protocolului de colaborare 

 

 (1) Obiectul Protocolului de colaborare îl constituie: 

 a.) Organizarea în anul 2018, în unitățile școlare din județul Alba, inclusiv grădinițe, a 

activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră” pentru prevenirea accidentelor rutiere, 

adresate preșcolarilor și elevilor din județul Alba, activități prevăzute în Regulamentul de 

desfășurare a acestui proiect - anexă la prezentul protocol. 

 b.) Dezvoltarea nivelului de pregătire a preşcolarilor şi elevilor în vederea adoptării unui 

comportament bazat pe respectarea regulilor de circulaţie. 

 c.) Creşterea nivelului de implicare a elevilor în activităţi de prevenire a accidentelor 

rutiere. 

 d.) Optimizarea sistemului de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi şi 

familie pentru prevenirea accidentelor rutiere, prin implicarea tuturor factorilor educaţionali. 

 (2) Prezentul Protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în 

vederea îndeplinirii scopurilor prezentului Protocol. Activităţile și contribuția fiecărei părți sunt 

definite în prezentul Protocol de colaborare. 

 

Art. 2. -  Scopul Protocolului de colaborare 

  

 Prezentul Protocol de colaborare are ca scop prevenirea accidentelor rutiere în rândul 

preşcolarilor şi elevilor din judeţul Alba. 



Art. 3. -  Durata Protocolului de colaborare 

  

 Prezentul Protocol de colaborare intră în vigoare la data aprobării acestuia prin hotărâre a 

Consiliului Județean Alba și expiră la data de 30 iulie 2018. 

 

Art. 4. - Sursa fondurilor 

 

 Bugetul estimativ al acestui proiect este de 12000 lei. Fondurile necesare finanțării 

acestui proiect provin din bugetul local al Județului Alba.  

 

Art. 5. - Responsabilitățile părților 

 

     (1) UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba  

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

necesare pentru premierea participanților (echipamente IT şi birotică, articole şi echipamente 

sportive, furnituri birou şi articole şcolare), precum și a celor legate de achiziționarea de apă și 

dulciuri, pentru buna desfășurare a activităților din cadrul proiectului; 

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

propriu; 

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

derularea activităților și a festivității de premiere. 

      (2) Inspectoratul de Poliție județean Alba  

  va avea întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea activităților 

din cadrul proiectului; 

  va obține, anterior desfășurării activităților din cadrul Protocolului, acordul scris din 

partea Inspectoratului Școlar Județean Alba,  pentru desfășurarea în unitățile școlare din județul 

Alba a activităților al căror obiect îl constituie prezentul Protocol; 

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

proiectului; 

  va elabora un Regulament de desfășurare a activităților și a festivității de premiere; 

  va elabora un raport de activitate final, referitor la data și locul desfășurării, număr de 

participanți, rezultate etc. 

 

Art. 6. - Conflictul de interese 

 

  Părţile se obligă să ia toate precauţiile necesare pentru a evita orice conflict de interese şi 

vor trebui să informeze partenerul imediat despre orice situaţie care conduce sau poate conduce 

la apariţia unui asemenea conflict de interese. 

 

Art. 7. - Amendarea Protocolului de colaborare 

 

 (1) Orice modificare a Protocolului de colaborare trebuie făcută în scris, printr-un 

amendament care trebuie acceptat de cealaltă parte.  

 (2) Partea care solicită modificarea trebuie să informeze cealaltă parte cu cel puţin 10 zile 

înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a amendamentului, cu excepţia cazurilor 

foarte bine justificate. 

 

Art. 8. - Răspunderea părților 

 

 (1) Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute 

întocmai și cu bună credință. 

 (2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui 

Protocol.  

 

 

 

 

http://www.cjalba.ro/


Art. 9. - Forța majoră 

 

 Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face 

imposibilă executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de 

răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. 

  Încheiat la Alba Iulia în 2 (două) exemplare originale în limba română. 

 

 

          UAT Judeţul Alba prin                                 Inspectoratul de Poliție Județean Alba 

        Consiliul Județean Alba                        

 

                 Președinte                           Împuternicit Șef al Inspectoratului 

            Ion DUMITREL                                                                 Comisar șef de poliție 

                  Ioan-  Sorin CIOANCĂ                                                                       

                Vicepreşedinte,  

           Alin Florin CUCUI 

 

     Director executiv, 

                Marian AITAI      

 

               Director executiv,                           Vizat, 

                   Ioan BODEA               Consilier juridic         
                                                                                                          Subcomisar de poliție 

                 Vizat C.F.P.P.                                                                   Ioana MUNTEAN 

                

              Consilier juridic                

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anexa la Protocolul de colaborare                                                                                          
   

 

 

REGULAMENT 

   de desfășurare a activităților din cadrul  

Proiectului „Educație rutieră” 

 

 

 

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale 

 

 Art. 1.  Dat fiind faptul că în ultima perioadă accidentele de circulaţie înregistrate pe raza 

judeţului Alba şi la nivelul întregii ţări au evidenţiat o creştere semnificativă, se consideră 

necesară organizarea unor activităţi extracurriculare de educaţie rutieră. Urmările acestora sunt, 

de cele mai multe ori, fatale, pierzându-se prematur vieţi omeneşti, definitiv sau temporar 

capacitatea de muncă, precum şi importante pagube materiale.  

 Nesupravegherea copiilor de către persoanele responsabile, asociată cu natura impulsivă 

şi energică a copiilor şi, totodată, lipsa unei educaţii rutiere adecvate în rândul acestora, sunt 

factori care pot conduce la producerea unor reale tragedii. 

 Deoarece, cel mai important factor de prevenire a accidentelor rutiere în rândul tinerilor îl 

reprezintă factorul educaţional, în procesul de educaţie a devenit foarte importantă implicarea cât 

mai multor factori - familie, şcoală, autorităţi, mass-media.  

 În acest sens, proiectul îşi propune realizarea unor activităţi concrete în plan local, 

desfăşurate în colaborare cu alte instituții ale statului, cu atribuţii sau preocupări în domeniul 

prevenirii accidentelor de circulaţie, precum şi prin angrenarea nemijlocită a tinerilor şi a 

familiilor acestora în activităţi educativ-preventive. Prin aceasta se urmăreşte monitorizarea 

permanentă a cauzelor care determină pierderea de vieţi omeneşti, printr-o acţiune comună şi 

coerentă a părţilor implicate încă de la cele mai fragede vârste. 

 

CAPITOLUL II – Cadrul legal 

 

 Art. 2. (1) Potrivit prevederilor art. 124 lit. a și art. 124 lit. d din O.U.G. nr. 195/2002 

privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Ministerul Educației, prin inspectoratele școlare, are atribuții în ceea ce privește asigurarea, prin 

programa școlară, a educației rutiere a preșcolarilor și elevilor din învățământul preuniversitar, 

precum și a materialului didactic pentru laboratoarele de educație rutieră și parcurile–școală 

proprii de circulație.  

   (2) Conform prevederilor art. 128 alin. 1 lit. i din același act normativ, 

autoritățile administrației publice locale au atribuții în sprijinirea activităților organizate de 

Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Interne pentru educația rutieră a elevilor. 

 Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 1 lit. e și ale art. 91 alin. 6 lit. a din 

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

ulterioare, consiliul județean are atribuții privind cooperarea interinstituțională, în exercitarea 

acestor atribuții, hotărând cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, 

inclusiv parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, 

lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean. 

 

CAPITOLUL III – Alocarea resurselor financiare 

 

 Art. 4. Suma aferentă realizării proiectului se va aloca din bugetul local al Judeţului Alba.  

 

CAPITOLUL IV – Locul şi perioada desfăşurării proiectului 

 

 Art. 5.  Județul Alba, în perioada mai-iunie 2018. 

 

 

 



CAPITOLUL V – Activitățile din cadrul proiectului 

 

 Art. 6.  Concurs cu tematică rutieră pentru preşcolari „Micii Pietoni”:  

  7 echipaje a câte 3 preşcolari din grupa mare, de la grădiniţe din Alba Iulia (21 

preșcolari); 

  vor susține 3 probe de concurs, pentru a demonstra cunoştinţele privind regulile de 

circulaţie pietonală, constând în recitarea unei poezii, interpretarea unui cântec cu tematică 

rutieră şi o probă practică.  

 Toți participanții vor fi premiați cu diplome, articole şi echipamente sportive şi/sau 

furnituri de birou şi articole şcolare. 

 Loc de desfăşurare: Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 11 Alba Iulia. 

 Responsabili activitate:  

  Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, sport și 

învățământ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 

  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 

 Art. 7. Expoziţie de colaje „Atenţie! Circul şi eu!”  
 Participă preșcolarii grupelor mari de la Grădiniţele din Aiud (aproximativ 150 

preșcolari).  

 Cei mici vor realiza lucrări constând în desene si colaje cu tematică rutieră, lucrări pentru 

care vor primi premii constând în articole şi echipamente sportive şi/sau furnituri de birou şi 

articole şcolare. 

 Loc de desfăşurare: Grădiniţa „Primii paşi” Aiud. 

 Responsabili activitate:  

  Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, sport și 

învățământ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 

  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 

 Art. 8. Patrule şcolare în acţiune 

  Participă echipajele de patrule de școlare din județ, înființate în baza dispoziţiilor  

Capitolului 9 din Rezoluţia de ansamblu R.E.1 pentru aplicarea Convenţiei asupra circulaţiei 

rutiere, încheiată la Viena în 1968, pe care România a ratificat-o prin Decretul 328/1980, 

precum şi ale art. 29 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 Fiecare patrulă are câte 6 membri.  

 Concursul constă în susținerea unei probe scrise și a unei pobe practice, sub îndrumarea 

specialiștilor din cadrul Serviciului rutier al Inspectoratului Județean de Poliție Alba. 

 În urma punctajului obținut la cele două probe se va întocmi un clasament, echipajele 

participante fiind premiate cu diplome, articole şi echipamente sportive şi/sau echipamente IT și 

birotică.  

 Loc de desfăşurare: locația nu este fixă. Se va alege o zonă circulată dintr-un municipiu 

sau oraș al județului Alba. 

 Responsabili activitate:  

  Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, sport și 

învățământ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 

  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 

 Art. 9.  Concurs de desene pe asfalt – „O lume de copii - o lume sigură!”, destinat 

preşcolarilor şi şcolarilor (clasele 0-IV), constă în realizarea de desene pe asfalt, cu tematică 

rutieră.  

 Dat fiind faptul că are loc odată cu sărbătorirea Zilei Internaționale a Copilului, 1 Iunie, 

toți participanții primesc diplome şi furnituri de birou şi articole şcolare. 

Loc de desfăşurare: locația nu este fixă. Se va alege în fiecare an o altă localitate din 

județul Alba, astfel încât beneficiari să fie copiii din întregul județ. 

 Responsabili activitate:  



  Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, sport și 

învățământ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 

  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 

 Art. 10. Concursul Național „Educaţie Rutieră – Educaţie pentru Viaţă!” - etapa 

judeţeană, destinat elevilor de gimnaziu și liceu. 

 Se desfășoară în baza Regulamentului emis de către Ministerul Educației, Cercetării, 

Tineretului și Sportului împreună cu Ministerul Administrației și Internelor. 

 Are la bază prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și 

completările ulterioare  și ale O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 Concursul se va desfășura pe secțiuni, A – gimnaziu și B – liceu, fiecare echipaj fiind 

format din 2 elevi.  

 În cadrul secțiunii A, fiecare membru al echipajului va susține, la alegere, câte o probă, 

unul proba de parcurgere a unui traseu de îndemânare cu bicicleta în poligon, iar celălalt proba 

de respectare a regulilor de circulație de către bicicliști, în parcul școală.  

 În cadrul secțiunii B, fiecare membru al echipajului va susține, la alegere, câte o probă, 

unul proba teoretică, în vederea verificării cunoștințelor în domeniul rutier, pe bază de 

chestionar, iar celălalt proba de arbitraj în vederea identificării abaterilor de la respectarea 

regulilor de circulație de către bicicliști, în parcul școală.  

În urma punctajului obținut în cadrul fiecărei secţiuni se va întocmi un clasament, 

echipajele participante fiind premiate cu diplome, furnituri de birou şi articole şcolare şi/sau 

articole şi echipamente sportive şi/sau echipamente IT și birotică.  

 Loc de desfăşurare: locația nu este fixă. Se va alege în fiecare an o alta localitate din 

județul Alba, astfel încât beneficiari să fie elevii din întregul județ. 

 Responsabili activitate:  

  Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, sport și 

învățământ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 

  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 

 

CAPITOLUL VI -  Dispoziţii finale 

 

 Art. 11. Premiile aferente fiecărei activități vor fi achiziționate în limita bugetului total 

alocat acestui proiect. 

 Art. 12. La toate activitățile desfășurate în aer liber, elevii şi preşcolarii vor primi apă și 

dulciuri din partea Consiliului Judeţean Alba. 

 Art. 13. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2018. 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT 

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba,  

în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră” 

 

 

 

Dezvoltarea nivelului de pregătire a preșcolarilor și elevilor în vederea adoptării unui 

comportament bazat pe respectarea regulilor de circulație, creșterea nivelului de implicare a 

elevilor în activități de prevenire a accidentelor rutiere, precum și optimizarea sistemului de 

comunicare reală și eficientă între școală, autorități și familie pentru prevenirea accidentelor 

rutiere, sunt, atât pentru Consiliul Județean Alba, cât și pentru Inspectoratul de Poliție Județean 

Alba, principalele obiective în cadrul proiectului „Educație rutieră”, proiect având ca scop 

prevenirea accidentelor rutiere în rândul preșcolarilor și școlarilor din județul Alba. 

Deoarece, cel mai important factor în atingerea acestor obiective este factorul 

educațional, în procesul de educație devine foarte importantă implicarea cât mai multor factori – 

familie, școală, mass-media, autorități etc. Astfel, proiectul își propune realizarea unor activități 

comune și coerente  în plan local, desfășurate în colaborare cu instituțiile cu atribuții în acest 

domeniu, urmărindu-se în acest fel monitorizarea permanentă a cauzelor care determină 

pierderea de vieți omenești încă de la cele mai fragede vârste și adoptarea celor mai bune măsuri 

de prevenire a acestor evenimente. 

Prin încheierea acestui Protocol de colaborare, Consiliul Judeţean Alba va contribui, atât 

financiar, cât și cu resurse umane, la organizarea activităților din cadrul proiectului „Educație 

rutieră”, activități care se vor desfășura în unitățile de învățământ din județul Alba. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 31/26 ianuarie 2018. 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia gestionarea patrimoniului  

Direcția dezvoltare si bugete  

Nr.  1589/26.01.2018 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între  

UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba,  

în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră” 

 

 Accidentele de circulaţie înregistrate pe raza judeţului Alba şi la nivelul întregii ţări, în 

ultima perioadă au evidenţiat o creştere semnificativă, accidente în urma cărora, se pierd prematur 

vieţi omeneşti, se pierde definitiv sau temporar capacitatea de muncă, rezultând şi importante 

pagube materiale. Astfel, este necesară organizarea unor activităţi extrașcolare de educaţie rutieră, 

cel mai important factor de prevenire a accidentelor rutiere în rândul tinerilor reprezentându-l 

factorul educaţional. În procesul de educaţie devine foarte importantă implicarea a cât mai multor 

factori - familie, şcoală, autorităţi, mass-media.  

 Programul ”Educație rutieră” îşi propune realizarea unor activităţi concrete în plan local, 

desfăşurate în colaborare cu alte instituții ale statului, cu atribuţii sau preocupări în domeniul 

prevenirii accidentelor de circulaţie, precum şi prin angrenarea nemijlocită a tinerilor şi a familiilor 

acestora în activităţi educativ-preventive.  

 Activitățile de bază din cadrul programului ”Educație rutieră” se vor canaliza pe:  

 cunoaşterea de către elevi și preșcolari a prevederilor legale privind circulaţia pe drumurile 

publice şi consecinţele nerespectării lor;  

 cunoaşterea şi adoptarea de către elevi a măsurilor de prevenire a accidentelor rutiere în vederea 

reducerii riscului victimal;  

 formarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a unor elevi, care să fie capabili să realizeze 

activităţi demonstrative cu caracter preventiv destinate propriilor colegi;  

 monitorizarea situaţiei existente în şcoli din punct de vedere al siguranţei elevilor;  

 stabilirea unor măsuri comune menite să prevină şi să combată astfel de fapte. 

 Având în vedere prevederile art. 91 alin 1, lit. e din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean are atribuţii 

privind cooperarea interinstituţională, coroborate cu art. 91 alin. 6 lit. a „În îndeplinirea atribuțiilor 

ce îi revin, Consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane 

juridice române sau străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi 

realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean” 

coroborate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare se propune încheierea unui Protocol de colaborare cu Inspectoratul de 

Poliție Județean Alba în vederea organizării activităților din cadrul Programului ”Educație rutieră” 

şi alocarea din bugetul local pe anul 2018 a sumei de 12000 lei pentru finanţarea acestor activități, 

conform Anexei. 

 Asocierea reprezintă ansamblul acţiunilor pe care le realizează administraţia judeţului cu un 

scop definit, legat de interesele de dezvoltare ale comunităţii pe care acestea o reprezintă, prin 

interacţiune cu persoane fizice sau juridice, principiul de identificare şi realizare a unei astfel de 

asocieri fiind interesul comun, imediat sau de perspectivă mai îndelungată. 

 În considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 91 alin. 1 lit.e 

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

ulterioare potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind cooperarea 

interinstituţională, propunem adoptarea proiectul de hotărâre în forma inițiată. 

 

      Director executiv,                                                                      Director executiv, 

                     Ioan BODEA                                                                      Marian Florin AITAI 

 

 

 

Redactat: Sorina OPREAN 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui Acord de Asociere între UAT Judeţul Alba,  

prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia,  

în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2018 

 

  

 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa extraordinară din luna februarie 2018; 

  Luând în dezbatere:  

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea încheierii unui 

Acord de Asociere între UAT Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 

Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2018; 

   - raportul de specialitate nr. 1591/26 ianuarie 2018 comun, al Direcţiei gestionarea 

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

Județean Alba; 

  - adresa nr. 24592/21 decembrie 2017 a Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24120/21 decembrie 2017;  

 Având în vedere prevederile : 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 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 încheierea Acordului de Asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul 

Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării 

manifestărilor științifice din anul 2018, conform Acordului de asociere - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 80000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă 

care va fi prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2018), Universității „1 

Decembrie 1918” Alba Iulia, pentru organizarea la Alba Iulia, în anul 2018, a manifestărilor 

științifice prevăzute în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete, 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, Universității „1 

Decembrie 1918” Alba Iulia, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 32 

Alba Iulia, 26 ianuarie 2018 

http://www.cjalba.ro/


Anexa la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 32/26 ianuarie 2018  

 

 

           ROMÂNIA                                                                              ROMÂNIA 

      JUDEŢUL ALBA                                                                  JUDEȚUL ALBA       

Consiliul Judeţean Alba          Universitatea  „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

 

 

   

ACORD DE ASOCIERE 

 

 

Încheiat între: 

Județul Alba, prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba 

Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, cont bancar 

RO08TREZ24A675000203030X deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentat legal prin domnul 

Ion DUMITREL – preşedinte, în calitate de asociat, pe de o parte,  

şi 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia strada Gabriel 

Bethlen,  nr. 5, judeţul Alba, CUI 5665935,  cont bancar RO47TREZ002504504601X000270 

deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentat legal prin domnul prof. univ. dr. Daniel - Valer 

BREAZ – rector, în calitate de asociat, pe de altă parte,  

convin următoarele: 

 

INTRODUCERE 

 

 A. Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia este o persoană juridică română, de 

drept privat, fără scop lucrativ, apolitică si nonprofit, care are ca scop promovarea cercetării 

științifice regionale. 

 B. Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, prin departamentele de specialitate, își 

propune să organizeze o serie de manifestări științifice, adresate atât elevilor de liceu - clasele a 

XI-a și a XII-a, cât și studenților, masteranzilor, doctoranzilor și cadrelor universitare din cadrul 

universității, precum și din țară și străinătate. 

 C. Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de 

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, își propune să sprijine organizarea manifestărilor științifice. 

 D. Prezentul acord de asociere vizează stabilirea cadrului legal pentru asigurarea 

organizării in condiţii optime a manifestărilor științifice. 

 

 ARTICOLUL 1 - OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE 
 (1) Obiectul Acordului de asociere îl constituie organizarea în cursul anului 2018, la Alba 

Iulia, a manifestărilor științifice prevăzute în anexă, în scopul promovării potenţialului ştiinţific 

şi academic al Judeţului Alba.  

(2) Prezentul acord de asociere stabileşte cadrul legal de desfăşurare a evenimentelor de 

interes public judeţean, activităţile și contribuția fiecărei părți fiind definite în prezentul acord de 

asociere. 

(3) Se preconizează ca, în cadrul acestor manifestări științifice, să participe un număr 

mare de elevi de liceu, studenți, masteranzi, doctoranzi și cadre universitare din cadrul 

universității, precum și din țară și străinătate.  

 ARTICOLUL 2 -  DURATA ACORDULUI  

 Prezentul acord intră în vigoare la data semnării acestuia, ulterior aprobării prin hotărâre 

de către  Consiliul Județean Alba și expiră la data de 31 decembrie 2018. 

 ARTICOLUL 3 - SURSA FONDURILOR 

(1) Fondurile necesare finanțării manifestărilor științifice, în cuantum de 263412,52 lei, 

provin din: 

► Contribuția Județului Alba  

► Contribuția Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 



► Alte surse, provenite din donații sau sponsorizări 

(2) Contribuția Județului Alba prin Consiliul Județean Alba este în cuantum de 80000 lei. 

(3) Contribuția Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia și a altor surse, provenite din 

donații și sponsorizări, este în cuantum de 183412,52 lei.  

 ARTICOLUL 4 -  PLĂŢILE  

(1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, va efectua plata aferentă contribuţiei ce îi 

revine, prin alocarea sumei de 80000 lei, în vederea susţinerii manifestărilor științifice, în contul 

Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, conform programului manifestărilor prevăzut în 

anexă.   

(2) Din contribuția Județului Alba vor fi suportate cheltuielile cu materialele pentru 

conferințe, simpozioane, workshop-uri, concursuri, sesiuni de comunicări etc., ISBN și 

tipăriturile aferente acestora, precum și cu premierea în bani a câștigătorilor  concursurilor.  

 ARTICOLUL 5 - RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 

     (1) Județul Alba prin Consiliul Județean Alba: 

 efectuează plata sumei de 80000 lei, alocată susținerii manifestărilor științifice, în 

conformitate cu prevederile art. 4 al prezentului acord. 

(2) Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

 îi revine întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea 

manifestărilor științifice;  

 să solicite în scris virarea sumelor potrivit contribuției stabilite prin prezentul acord; 

 să își asume responsabilitatea utilizării sumei alocate, doar în cadrul acestor 

manifestări și în conformitate cu prevederile art. 4 alin 2 ale prezentului acord și ale anexei nr. 

2; 

 să asigure alocarea contribuției proprii în organizarea manifestărilor, conform anexei 

nr. 2; 

 să efectueze plata tuturor cheltuielilor  prevăzute în bugetul manifestărilor științifice cu 

respectarea prevederilor legale în domeniu; 

 să suporte integral costurile care vor depăşi valoarea estimată a manifestărilor; 

 să prezinte Consiliului Județean Alba un raport final însoțit de documentele 

justificative care să reflecte efectuarea plăților din suma acordată de Județul Alba, în condițiile 

art. 4 alin. 2 al prezentului acord și anexei nr. 2; 

 să restituie bugetului local al Județului Alba sumele neutilizate sau utilizate în 

neconformitate cu prevederile prezentului Acord. 

 ARTICOLUL 6 - CONFLICTUL DE INTERESE 

  Părţile se obligă să ia toate măsurile necesare evitării oricărui conflict de interese şi va 

informa partea asociată imediat, despre orice situaţie care conduce sau poate conduce la apariţia 

unui asemenea conflict de interese. 

 ARTICOLUL 7 - AMENDAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 

(1) Orice modificare a Acordului de Asociere trebuie făcută în scris, printr-un 

amendament care trebuie acceptat de cealaltă Parte. Partea care solicită modificarea trebuie să 

informeze cealaltă parte cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care se doreşte intrarea în 

vigoare a amendamentului. 

(2) Orice modificare a acordului se va supune aprobării Consiliului Județean Alba și va 

intra în vigoare la data semnării amendamentului, ulterior aprobării lui prin hotărâre. 

 ARTICOLUL 8 - RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR  

(1) Prezentul acord deservește interesul comun al părților, care se obligă să-l execute 

întocmai și cu bună-credință. 

(2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui 

Acord. 

(3) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către una 

dintre părți, dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea acordului, printr-o notificare scrisă 

adresată părții în culpă, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data constatării 

nerespectării clauzelor acordului.  

(4) În cazul în care se constată că, urmare a nerespectării clauzelor, a fost creat un 

prejudiciu, partea prejudiciată are dreptul de a solicita repararea acestuia și plata de daune-

interese, după caz, conform normelor legale în vigoare. 

 ARTICOLUL 9 - ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 
(1) Prezentul acord încetează la expirarea termenului stabilit, 31decembrie 2017. 



 (2) Acordul de asociere încetează prin hotărâre a Consiliului Județean Alba, anterior 

expirării duratei acordului, ca urmare a constatării unei/unor clauze de neîndeplinire a acordului, 

în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 3 din prezentul acord. 

(3) Ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obligaţiilor asumate de părţi, 

prezentul acord de asociere încetează de drept. 

(4) De asemenea prezentul acord de asociere încetează și în alte cazuri prevăzute de lege. 

 ARTICOLUL 10 – FORȚA MAJORĂ 

(1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau 

totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment 

independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului 

şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 

(2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, 

în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu 

avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, va fi comunicată în maximum 

15 (cincisprezece) zile de la apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. (3) 

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea 

cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare. 

(4) Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare 

partener poate renunţa la executarea contractului. În nici un caz, nici una din părţi nu are dreptul 

de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile 

până la această dată. 

 ARTICOLUL 11 - SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
(1) Asociații vor depune toate eforturile şi diligenţele pentru a rezolva pe cale amiabilă, 

prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele, în cadrul sau în 

legătură cu îndeplinirea prezentului acord de parteneriat.  

(2) Dacă, după 15(cincisprezece) zile de la începerea acestor tratative neoficiale, asociații 

nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă apărută, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de drept comun  competente. 

 

 Prezentul acord constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat astăzi…………, în 4 

(patru) exemplare originale în limba română, de egală valoare juridică. 

 

 

              Judeţul Alba, prin                                                   Universitatea „1 Decembrie 1918” 

CONSILIUL JUDETEAN ALBA                                                             Alba Iulia      

                        

             Președinte,                                                                                         Rector, 

       Ion DUMITREL                                                          Prof. Univ. Dr. Daniel-Valer Breaz                                                                    

 

      

Vicepreşedinte, 

          Alin Florin CUCUI                                                                       

 

              Director executiv, 

               Marian AITAI      

 

        Director executiv DGP,  

                 Ioan BODEA        

 

Director executiv, 

Liliana NEGRUŢ  

                 

  Vizat C.F.P.P.           

     

            Consilier juridic      
 

      Întocmit, 
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Anexa la Acordul de asociere  

 

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE 2018 

UNIVERSITATEA ”1 DECEMBRIE1918” DIN ALBA IULIA 
 

Nr. 

crt. 

Perioada 

manifestării 

Titlul 

manifestării 
Descriere manifestare 

Categorii cheltuieli 

eligibile din 

finnțarea 

nerambursabilă 

CJ Alba 

Finanțare 

nerambursabilă   

Consiliul 

Judetean Alba 

(lei) 

Finanțare 

Universitatea 

1 Dec 1918 Alba 

Iulia+ 

Alte surse de 

finanțare 

(lei) 

Total Buget 

estimat 

(lei) 

1. 
09 martie 

2018 

Statusul 

activităților 

fizice și de 

recuperare  în 

societatea 

contemporană 

Conferință națională care urmărește 

reunirea atât a specialiștilor din domeniul 

educație fizica si sport, cat si pe cei 

implicați in  kinetoterapie si terapii 

alternative. 

- tipărituri 

- materiale 

conferinţă 

1.400 900 2.300 

2. 
14 aprilie 

2018 
In4it-UAB Concurs național de informatică 

- premii 

10.000 5.500 15.500 

3. 
20 aprilie 

2018 

Sesiunea 

studenţească 

de comunicări 

"In Extenso" 

(DSEI) 

Sesiune ştiinţifică de comunicări a 

studenţilor 
- Materiale 

- Tipărituri 

700 4.300 5.000 

4. 20 Aprilie 
Sesiunea de 

comunicări 

Manifestarea are în vedere dezvoltarea 

implicării studenţilor de la nivel licenţă, 

- Materiale 

- Tipărituri 

3.000 6.000 9.000 
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2018 științifice a 

studenților  

IN EXTENSO 

(STIINTE 

ECONOMICE

) 

master şi doctorat, urmărind şi atragerea 

elevilor spre colaborarea cu mediul 

universitar. Manifestarea include și o 

masă rotundă cu participarea cadrelor 

didactice participante (universitare și 

preuniversitare), în vederea extinderii 

colaborării între cele două niveluri de 

învățământ. 

Lucrările vor fi publicate în revista In 

Extensoîn format electronic. 

5. 
Aprilie - 

Mai 2018 

Masă rotundă: 

Actualităţi şi 

perspective în 

domeniul 

financiar – 

contabil 

Masa rotunda, cu participanți din 

domeniul financiar contabil din 

universitati si din mediul de afaceri 

- Materiale 

- Tipărituri 

 

2.500 

 

 

2.500 

 

5.000 

6. 

26-27 

Aprilie 

2018 

Exploratory 

Workshop on 

Internationalisa

tion of Higher 

Education: 

Challenges and 

Rewards 

Mese rotunde si sesiuni plenare cu privire 

la internationalizarea invatamantului 

superior, vizand 3 mari teme: Mobilitatea 

internationala a studentilor si 

personalului; Internationalizarea acasa si 

educatia digitala; Parteneriate strategice si 

consolidarea capacitatilor internationale. 

- Materiale 

- Tipărituri 

 

2.500 6.300 8.800 

 

7. 

27-28 

aprilie 

2018 

 

Concursul 

de traduceri 

literare şi de 

specialitate 

pentru studenți 

și elevi 

Concursul de traduceri literare și de 

specialitate pentru studenți și elevi este 

organizat de Departamentul de Filologie 

al Universității ”1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia.  

Este un concurs anual cu premii la care 

participă atât studenți din universitățile 

din țară cât și elevi din județul Alba și din 

- Materiale 

- Tipărituri 

 

2.500 1.790 4.290 
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alte județe precum Hunedoara sau Vâlcea. 

Anul trecut au participat cu traduceri 56 

de elevi și 58 de studenți. 

Participanții trimit traducerile proprii ale 

unor texte propuse de comisia de 

organizare (însoțite de o declarație de 

autenticitate) care sunt corectate de 

comitetul științific al concursului alcătuit 

din cadre ale universității noastre precum 

și din învățământul preuniversitar. În 

urma notării lucrărilor se realizează un 

clasament și se acordă 24 de premii (în 

cărți) și anume premiile I, II și III pentru 

cele mai bune traduceri: 

Evenimentele celor două zile includ încă 

un concurs de traduceri, ad-hoc în urma 

căruia se vor mai decerna două premii 

pentru secțiile engleză și franceză. 

De asemenea, în aceste zile vor avea loc 

ateliere de traduceri, întâlniri cu scriitori și 

traducători, festivitatea de premiere 

precum și alte activități studențești 

(vizitarea Cetății, seară culturală.) 

Universitatea trebuie să cazeze studenții și 

elevii, să ofere premiile, precum și să 

tipărească un volum cu toate traducerile 

premiate care va fi oferit participanților și 

cadrelor didactice implicate în concurs.   

Desfășurarea Concursului e disponibilă 

online pe adresa  http://traduceri.uab.ro/, 

secțiunea Activități. 

8. 3-5 mai 

2018 

Conferință 

internațională a 

cadrelor 

Conferință internaționala de tradiție, și 

aniversarea a 25 ani de Drept la Alba Iulia 

- Materiale 

- Tipărituri 

 

4.000 

 

19.047,52 23.047,52 

http://www.uab.ro/cercuri/cercul_traduceri/
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didactice: 

”Law and its 

challenges – in 

socio-

economic and 

administrative 

field” 

9. 25-27 mai 

2018 
GeoCAD 

Scopul principal al Simpozionului este de 

a oferi o oportunitate experților români și 

străini, cercetătorilor și doctoranzilor să 

prezinte cele mai recente rezultate, 

precum și să se întâlnească, să stabilească 

și să cultive relații personale și 

profesionale. Acesta se desfăşoară pe 

parcursul a două zile şi reuneşte profesori 

şi cercetători de la universităţile din 

Romania (Bucureşti, Iaşi, Cluj, Baia 

Mare, Oradea, Timişoara, Craiova şi Alba 

Iulia), Ungaria, Grecia, Moldova şi alte 

ţări. 

Simpozionul are mai multe secţiuni care 

cuprind tot arealul de problematici cu 

privire la situaţia cadastrului la nivelul 

ţării şi a continentului, situaţia reţelelor 

geodezice la nivel continental şi cu 

implicaţii pentru ţara noastră, implicaţiile 

aparaturii în mşsurştorile terestre şi 

aeriene precum şi probleme organizatorice 

ce derivă din implicarea Agenţiei 

Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară în activităţile curente. 

- Materiale 

- Tipărituri 

 

3.000 13.400 16.400 
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10. 14-15 mai 

2018 

Centenarul 

Unirii 

Românilor și 

Europa 

națiunilor – 

Biserică și 

geopolitică 

Manifestarea se desfășoară sub auspiciile 

celei de a XVIII-a ediție a simpozionului 

Internațional ISSTA 2018 

- Materiale 

- Tipărituri 

7.900 

 

36.100 44.000 

11. 15-17 mai 

2018 

Unitate și 

misiune 

eclezială – 100 

de ani de la 

comuniunea 

spirituală a 

tuturor 

românilor 

Manifestarea se desfășoară sub auspiciile 

celei de a VI-a editie a Școlii 

Internaționale de Vară a Studentilor 

Doctoranzi Teologi (SIVDT 2018) 

- Materiale 

- Tipărituri 

900 7.700 8.600 

12. 17-18 mai 

2018 

Conferință 

națională 

studențească 

(Drept) 

Conferință studenților si studenților 

masteranzi cu participare din țară si 

străinătate 

- Materiale 

- Tipărituri 

1.475 

 

2.400 3.875 

13. 18-19 mai 

2018 

Spiritualitate 

ortodoxă și 

cultură 

românească. 

100 de ani de 

la Marea Unire 

Manifestarea se desfășoară sub auspiciile 

celei de a II-a ediție a Sesiunii de 

Comunicări Științifice a Studenților 

Teologi 2018 (SCSST 2018) 

- Materiale 

- Tipărituri 

600 400 1.000 

14. 18-19 mai 

2018 

Didactica - 

tradiție, 

actualitate, 

perspective 

Conferinţa îşi propune să reunească la 

Universitatea "1 Decembrie 1918" din 

Alba Iulia cadre didactice și cercetători, 

devenind un forum de dezbatere a unor 

teme actuale din științele educației, 

didactică generală și didactici de 

specialitate. 

- Materiale 

- Tipărituri 

3.000 

 

2.800 5.800 

15. 28 mai- 03 

iunie 2018 

Conferinţa 

Naţională a 

Conferința este dedicată cadrelor didactice 

din învățământul preuniversitar şi 

- Materiale 

- Tipărituri 

4.175 19.825 24.000 
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Societăţii de 

Geografie 

universitar din domeniile știinte ale 

Pământului, geografie. 

16. 7-8 iunie 

2018 

Conferința 

internațională 

DIALOGUL 

CULTURILO

R - ÎNTRE 

TRADIȚIE ȘI 

MODERNITA

TE, ediția a 

XX-a, dedicată 

CENTENARU

LUI MARII 

UNIRI 

În acest an, evenimentul este dedicat 

Centenarului Marii Uniri. 

Axe tematice propuse: Personalitățile 

culturale ale Marii Uniri oglindite în 

literatura română și europeană, Raporturi, 

conexiuni, interferenţe culturale în spaţiul 

european, în sincronie şi diacronie; Studii 

culturale; Discurs, limbaj, comunicare; 

Traductologie şi interpretariat; Didactica 

disciplinelor filologice: perspective 

moderne în învăţământul preuniversitar şi 

universitar. 

- Materiale 

- Tipărituri 

4.000 

 

 

8.000 12.000 

17. 5-7 iulie 

2018 

International 

Conference on 

Linguistic and 

Intercultural 

Education, 8th 

edition – 

CLIE-2018. 

Manifestarea 

este dedicată 

Centenarului 

Marii Uniri. 

CLIE-2018 este dedicată Centenarului 

Marii Uniri. 

Conferința CLIE-2018 este un forum de 

dezbateri academice și o platformă de 

diseminare a rezultatelor cercetărilor celor 

mai inovatoare din sfera legăturii 

indisolubile dintre limbă și cultură, a 

necesității înțelegerii și acceptării 

diversității și alterității la nivel global. 

- Materiale 

- Tipărituri 

2.600 

 

 

9.400 12.000 

18. 
04-05 

octombrie 

2018 

Direcţii şi 

perspective în 

cercetarea 

arheologică 

actuală. 

In memoriam 

Conferința este dedicata memoriei 

profesorului Iuliu Paul, primul rector al 

Universităţii “1 Decembrie 1918”, în anul 

in care ţara noastră sărbătorește centenarul 

Marii Uniri, deoarece instituția noastră  ii 

datorează  omului  care a pus umărul la 

- Materiale 

- Tipărituri 

1.000 5.200 6.200 



7 
 

Iuliu Paul fondarea acesteia un eveniment  de 

comemorare a memoriei acestuia.   

Conferința  abordează o temă mult 

promovată si de suflet a profesorul Iuliu 

Paul, arheologia si direcțiile ei in funcție 

de vremurile actuale.  Ne așteptam ca la 

conferința sa participe cel puțin 50 de 

specialiști (istorici si arheologi) din toate 

tara, a căror destine au fost  marcate de 

personalitatea ilustrului nostru profesor 

Iuliu Paul. 

19. 
11-13 

octombrie 

2018 

Educaţia din 

perspectiva 

valorilor, ediţia 

a X-a 

Conferinţa îşi propune să reunească într-

un cadru academic de dezbatere idei şi 

modele cu relevanţă pentru spaţiul 

educaţional, susţinute de cadre didactice şi 

cercetători din diferite domenii 

universitare. 

- Materiale 

- Tipărituri 

4.000 

 

7.500 11.500 

20. 

20 

octombrie 

2018 

Convergenţe şi 

provocări în 

domeniul 

ştiinţelor 

exacte şi 

inginereşti 

2018 

Simpozion național adresat profesorilor 

din învățământul preuniversitar 

- Materiale 

- Tipărituri 

2.300 

 

2.100 4.400 

21. 

25-27 

octombrie 

2018 

Workshop cu 

tema 

Proxemica în 

literatură 

Termenul de spațiu literar a apărut la 

Maurice Blanchot, în anul 1955 și ideea 

de spațiu în literatură încă ridică semne de 

întrebare. Spațiul literar, diferit de spațiul 

textului care îl conține, se relevă prin 

- Materiale 

- Tipărituri 

2.000 

 

2.500 4.500 
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intermediul lecturii. Legătura dintre 

spațiul textului și personaje a avut de-a 

lungul timpului mai multe denumiri, 

„topologia personajului”, „microspaţiu al 

întâlnirilor interpersonale”, „oriologie sau 

studiul frontierelor”, sau „spaţiu social ca 

biocomunicare”, sau mai nou 

„proxemica”, și defineşte legătura 

spaţiului cu personajul, o altă categorie 

majoră a textului. Termenul de proxemică 

investighează modul în care un individ 

structurează inconştient spaţiul, își 

stabilește distanţele interpersonale în 

tranzacţiile sale zilnice, își organizează 

spaţiul în case şi clădiri şi nu în ultimul 

rând configurează oraşele. Mai mult, în 

cadrul textului, personajele se 

autoconstruiesc în funcție de spațiul lor de 

joc și spațiul are caracteristici specifice, 

este simbolic doar în măsura în care este 

perceput ca atare de același personaj. 

22. 

8-9 

noiembrie 

2018 

Conferinţa 

naţională 

Bibliologie şi 

Patrimoniu 

Cultural 

Naţional, ediţia 

a XII-a 

Conferinţa anuală având ca subiect cartea 

românească veche. 

- Materiale 

- Tipărituri 

3.650 8.250 11.900 

 

23. 14-16 

noiembrie 
Conferința 

Managementul 

Manifestare organizată de către Centrul de 

Informare, Consiliere și Orientare în 
- Materiale 

- Tipărituri 

2.800 6.100 8.900 
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2018 Carierei, Ediția 

a VI-a 

Carieră al Universității „1 Decembrie 

1918” Alba Iulia, cel mai mare eveniment 

de dezvoltare personală și carieră, derulat 

anual, la UAB, pentru studenți, elevi, 

absolvenți, precum și pentru toate 

categoriile de persoane interesate de 

dezvoltare personală și profesională. 

  

24. 

8-9 

noiembrie 

2018 

International 

conference on 

management, 

economics and 

accounting 

ICMEA 2018 

Conferinta internaționala având ca subiect 

teme din domeniul economic. 

- Materiale 

- Tipărituri 

4.000 

 

26.000 30.000 

25. 

16-17 

noiembrie 

2017 

Conferința 

Națională a 

Studenților și 

Doctoranzilor. 

Istorie, 

Arheologie, 

Muzeologie, 

Istoria Artei, 

Patrimoniu, 

ediția XXVI 

Conferința națională anuală organizată de 

UAB, (continuatoarea Conferinței 

Naționale a Cercurilor Științifice 

Studențești), este cea mai veche și 

prestigioasă conferință studențească 

organizată în România în domeniul Istorie 

și ramurile subordonate. Comunicările 

științifice sunt publicate în Buletinul 

Cercurilor Științifice Studențești 

(publicație indexată CEEOL).  

- Materiale 

- Tipărituri 

3.000 1.600 4.600 

 

26. 

23 

noiembrie  

2018 

Conferinţa 

adresată 

profesorilor de 

liceu:   

Convergenţe şi 

Manifestarea stiintifică este adresată în 

special cadrelor didactice din mediul 

preuniversitar , avand ca scop promovarea 

activității de cercetare a acestora, 

realizarea de schimburi de experiență și 

- Materiale 

- Tipărituri 

1.000 

 

1.000 2.000 
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provocări în 

domeniul 

ştiinţelor 

economice 

creearea de parteneriate între cadrele 

didactice din mediul preuniversitar și 

cadrele din mediul universitar. 

27. 

7-8 

decembrie 

2018 

 

Sesiunea 

științifică a 

studenților și 

masteranzilor 

filologi 

Sesiunea științifică a studenților și 

masteranzilor filologi este organizată de  

Departamentul de Filologie din cadrul 

Facultății de Istorie și Filologie a 

Universității „1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia. Sesiunea oferă studenților din 

universitățile din țară ocazia de a-și 

canaliza preocupările filologice într-o 

manieră aplicată, aceea de a elabora (sub 

coordonarea acelor cadre didactice în 

funcție de tematică și de limba în care 

lucrările sunt scrise: română, engleză sau 

franceză), lucrări de cercetare care vor fi 

apoi prezentate colegilor și profesorilor 

participanți în cadrul Sesiunii, pe 

secțiunile anunțate: limbă și comunicare, 

traductologie, literatură și studii culturale. 

După încheierea zilelor Sesiunii se face o 

selecție a lucrărilor prezentate în cadrul 

Sesiunii pentru un volum ce va fi publicat 

la editura universității, 

AETERNITAS. Fiecare student 

participant va primi un astfel de volum, 

precum și o parte din cadrele didactice 

implicate în organizarea Sesiunii. 

Universitatea noastră trebuie să ofere 

cazare studenților, și să publice volumul 

- Materiale 

- Tipărituri 

 

2.000 800 2.800 
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în nr. de exemplare necesar și își propune 

să organizeze evenimente studențești 

culturale precum lansări de carte, seară 

culturală, vizitarea obiectivelor istorice 

etc. 

Detalii sunt disponibile pe pagina web a 

Cercului de 

traduceri, http://traduceri.uab.ro.  

TOTAL 
80.000 207.412,52 287.412,52 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Asociere între UAT 

Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia,  

în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2018 

 

 

 

Conform adresei nr. 24592/21 decembrie 2017, înregistrată la registratura Consiliului 

Judeţean Alba cu nr. 24120/21 decembrie 2017, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 

propune Consiliului Judeţean Alba realizarea unui acord de asociere şi, totodată, solicită 

acordarea sprijinului financiar în vederea organizării şi derulării în bune condiţii a manifestărilor 

științifice din anul 2018. Perioada de desfăşurare a acestora este martie – decembrie 2018. 

Manifestări cu tradiție, majoritatea desfășurate anual, conferințele, simpozioanele și 

concursurile din cadrul acestor manifestări vor dezvolta tematici importante pentru învățământul 

universitar din România și de peste hotare, dintre care amintim: filologie, teologie, informatică, 

științe economice, științe exacte și inginerești, managementul carierei, sport, drept, bibliologie și 

patrimoniu cultural, istorie, arheologie etc.  

Promovarea Judeţului Alba, atât în ţară cât şi în străinătate, constituie unul dintre 

obiectivele Consiliului judeţean Alba, sprijinirea activităţilor educative – ştiinţifice devenind o 

prioritate de strategie operaţională. 

Prin încheierea acestui acord, Consiliul Judeţean Alba va aloca Universității „1 

Decembrie 1918” suma de 80.000 lei din bugetul local al judeţului Alba, contribuind astfel la 

organizarea manifestărilor științifice, care se vor bucura atât de participare internă, cât şi externă. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 32 din 26 ianuarie 2018. 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia gestionarea patrimoniului  

Direcția dezvoltare si bugete  

Nr. 1591/26.01.2018 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Asociere între UAT 

Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia,  

în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2018 

 

 

 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, instituţie de învăţământ superior şi 

cercetare, de stat, integrată sistemului naţional de învăţământ superior, funcţionează în baza 

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

Universitare şi a regulamentelor proprii de funcţionare, elaborate potrivit legii. Misiunea 

universităţii şi idealul educaţional se sprijină pe tradiţiile valoroase ale şcolii superioare 

româneşti şi urmăreşte să contribuie, prin modalităţile specifice ale educaţiei, cercetării şi creaţiei 

de valori, la păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale, la unitatea în diversitate a culturii 

române, la integrarea activă a acesteia în circuitul european şi universal de valori. 

Unul dintre obiectivele universității este acela de a asigura cadrul instituţional de punere 

în valoare şi dezvoltare a potenţialului de competenţe din Alba Iulia şi din zonă, de a atrage 

specialişti din ţară şi străinătate, de a constitui şi a dezvolta o comunitate academică prin care să 

se asigure valorificarea deplină a tezaurului istoric şi cultural, paralel cu deschiderea spre noile 

orizonturi ale cunoaşterii şi practicii sociale. 

 Prin adresa 24592/21.12.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 

24120/21.12.2017, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, propune Consiliului Judeţean 

Alba realizarea unui acord de asociere şi, totodată, solicită acordarea sprijinului financiar în 

vederea organizării şi derulării în bune condiţii a manifestărilor științifice aferente anului 2018. 

Perioada de desfăşurare a acestor manifestări este martie - decembrie 2018. 

Manifestările științifice, majoritatea cu o periodicitate anuală, se vor desfășura sub forma 

unor simpozioane naționale și internaționale, conferințe naționale și internaționale, școli de vară, 

workshop-uri, sesiuni naționale și internaționale, precum și concursuri școlare. În cadrul acestora 

vor fi dezbătute diverse tematici, cu un puternic impact în domeniul educației și cercetării, dintre 

care amintim: filologia, sportul, științele economice, matematică aplicată, drept, teologie, 

patrimoniu cultural, istorie și arheologie, informatică etc. Scopul principal al acestor manifestări 

este cunoaşterea, comunicarea, schimbul de experienţă profesională între toţi cei care au în 

cadrul preocupărilor lor domeniile vizate. 

Județul Alba, prin găzduirea acestor manifestări, se va bucura de participarea 

specialiştilor, a cercetătorilor şi cadrelor didactice din țară și străinătate, ocazie deosebită pentru 

promovarea valorilor culturale, istorice și turistice de care dispune.  

Având în vedere prevederile art. 91 alin 1, lit. „e” din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean are 

atribuţii privind cooperarea interinstituţională, coroborate cu art. 91 alin. 6 lit. a „În îndeplinirea 

atribuțiilor ce îi revin, Consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea 

cu persoane juridice române sau străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea 

finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 

judeţean” coroborate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare se propune încheierea  unui Acord de asociere cu 

Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în vederea organizării unor manifestări 

ştiinţifice şi alocarea din bugetul local pe anul 2018 a sumei de 80.000 lei pentru finanţarea 

acestor manifestări, ce se bucură atât de participare internă, cât și externă, promovând astfel 

imaginea judeţului Alba, atât în ţară cât și peste hotare. 



Asocierea reprezintă ansamblul acţiunilor pe care le realizează administraţia judeţului cu 

un scop definit, legat de interesele de dezvoltare ale comunităţii pe care acestea o reprezintă, prin 

interacţiune cu persoane fizice sau juridice, principiul de identificare şi realizare a unei astfel de 

asocieri fiind interesul comun, imediat sau de perspectivă mai îndelungată. 

Bugetul total estimativ al manifestărilor științifice este de 263.412,52 lei, necesar pentru 

cheltuieli cu cazarea invitaților și cu realizarea mapelor conferinței (pixuri, pliante, mape, 

consumabile, afișe, materiale promoționale, tipărituri etc.).                                                          

Art. 98 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, prin dispozițiile art. 44, precizează că proiectele de 

hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului județean nu pot fi dezbătute dacă nu sunt 

însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate. 

  În considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 91 alin. 1 lit. 

„e” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind cooperarea 

interinstituţională, propunem adoptarea proiectul de hotărâre în forma inițiată. 

 

 

 

      Director executiv,                                                                      Director executiv, 

                     Ioan BODEA                                                                      Marian Florin AITAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Cristian Dumitraş 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Alba prin Consiliul 

Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea organizării activităților din 

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

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

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

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa extraordinară din luna februarie 2018; 

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului 

de colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Școlar Judeţean 

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

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

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

 - raportul de specialitate nr. 1593/26 ianuarie 2018 comun, al Direcției gestionarea 

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

Consiliului Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

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

privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor 

şcolare; 

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

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Județul Alba, prin Consiliul 

Județean Alba, și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea organizării activităţilor din 

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

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

băieţi şi fete),  conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Se alocă suma de 40000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi 

prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2018), pentru desfășurarea 

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

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

(primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete).  

 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

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

Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

http://www.cjalba.ro/


comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului 

Școlar Judeţean Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și 

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

 

                AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 33 

Alba Iulia, 26 ianuarie 2018 



Anexa la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 33/26 ianuarie 2018  

 

 ROMÂNIA              ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA             JUDEȚUL ALBA       

Consiliul Judeţean Alba                  Inspectoratul Școlar Județean Alba 

 

 

   
 

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

 

 

 PREAMBUL 

 Inspectoratul Școlar Județean Alba este serviciu public deconcentrat al Ministerului 

Educației Naţionale, fiind organizat la nivelul județului și acționează pentru realizarea 

obiectivelor sistemului de învățământ, prevăzute de Legea nr. 1/2011 a educației naționale, în 

domeniul învățământului preuniversitar. 

 Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, își propune să susțină organizarea activităților 

și a festivităților de premiere din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu 

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

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

În temeiul Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 

5530/2011 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a 

inspectoratelor şcolar, a Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, a Legii nr. 69/2000 care 

reglementează organizarea și funcționarea sistemului național de educație fizică și sport şi a 

Strategiei de Dezvoltare a Sportului în România - perioada 2016 -2032 

precum şi în temeiul atribuțiilor prevăzute de 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, 

 

PĂRȚILE 

1. Județul ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba 

Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, cont bancar 

RO08TREZ24A675000203030X deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentat legal prin Ion 

DUMITREL, în calitate de Preşedinte, pe de o parte,  

și  

2. Inspectoratul Școlar Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, strada 

Gabriel Bethlen,  nr. 7, judeţul Alba, CUI 4562648, reprezentat legal prin Eugenia Marcela 

DĂRĂMUȘ, în calitate de Inspector Școlar General, pe de altă parte,  

convin următoarele: 

 

 ARTICOLUL 1 -  OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

 

 (1) Obiectul Protocolului de colaborare îl constituie  organizarea în anul 2018, împreună 

cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în unitățile școlare participante din Județul Alba, a 

competițiilor adresate elevilor, pentru următoarele ramuri sportive: 

 - volei, secțiunea liceu, categoria feminin/masculin, conform Regulamentului cuprins în 

anexă; 

 - baschet, secțiunea liceu, categoria masculin, conform Regulamentului cuprins în anexă; 

 - fotbal, pentru învățământul preuniversitar, clasele I-IV şi IX-XIII, categoria 

feminin/masculin, conform Regulamentului cuprins în anexă. 

(2) Prezentul protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în 

vederea îndeplinirii scopurilor prezentului protocol de colaborare. Activităţile și contribuția 

fiecărei părți sunt definite în prezentul protocol de colaborare. 

 



 ARTICOLUL 2 -  SCOPUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

 

Prezentul protocol de colaborare are ca scopuri: 

  promovarea sportului de masă ca activitate educativ-recreativă în rândul elevilor din 

Județul Alba; 

  promovarea spiritului competițional și de echipă; 

  implicarea elevilor în competiții sportive de masă, în scopul lărgirii bazei de selecţie 

pentru sportul de performanţă; 

  promovarea sportului ca stil de viață sănătos ca și alternativă la petrecerea timpului 

liber; 

  promovarea Județului Alba la nivel național, prin participarea echipelor câștigătoare la 

etapele naționale ale Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. 

 

 ARTICOLUL 3 -  DURATA PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

 

 Prezentul acord intră în vigoare la data aprobării acestuia prin hotărâre a Consiliului 

Județean Alba și expiră la data de 31 decembrie 2018. 

 

 ARTICOLUL 4 - SURSA FONDURILOR 

 

Suma maximă prevăzută pentru susţinerea competițiilor cuprinse in aceste proiecte este 

de 40000 lei alocaţi după cum urmează: 

 pentru Proiectul „Campionatul județean de baschet”, liceu, categoria feminin/masculin, 

este alocată suma maximă de 9000 lei; 

 pentru Proiectul „Campionatul județean de volei”, liceu, categoria feminin/masculin, 

este alocată suma maximă de 9000 lei; 

 pentru Proiectul „Cupa școlilor și liceelor la fotbal”, clasele I-IV şi IX-XIII, categoria 

feminin/masculin, este alocată suma maximă de 22000 lei. 

  Fondurile necesare finanțării acestor competiţii provin din bugetul local al Județului Alba 

prin Consiliul Județean Alba.  

 

 ARTICOLUL 5 - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 

     (1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba,  

 să suporte, în limita bugetului alocat:  

o cheltuielile legate de realizarea diplomelor și achiziționarea cupelor aferente 

festivității de premiere, precum și a cheltuielilor cu achiziționarea premiilor, constând în 

echipamente sportive, pentru ramurile sportive volei şi baschet; 

o cheltuieli cu transportul participanţilor la activităţile desfăşurate pentru ramurile 

sportive volei şi baschet; 

o cheltuielile legate de realizarea diplomelor și achiziționarea cupelor aferente 

festivității de premiere,  precum și a cheltuielilor cu achiziționarea premiilor, constând în 

echipamente sportive, pentru ramura sportivă fotbal; 

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

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

derularea festivității de premiere; 

Din partea Consiliului Judeţean Alba persoana responsabilă de derularea activităţilor din 

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

superior în cadrul Direcției gestionarea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, sport şi 

învăţământ, nr. de tel. 0761 331.365, e-mail: cristian.dumitras@cjalba.ro. 

 (2) Inspectoratul Şcolar Județean Alba,  

 Inspectoratului Școlar Județean Alba îi revine întreaga responsabilitate cu privire la 

organizarea și desfășurarea activităţilor sportive din cadrul competiţiilor;  

 să pună la dispoziţia tuturor celor implicaţi un Regulament de desfășurare a 

competițiilor sportive și a festivității de premiere; 

 să elaboreze un raport de activitate după fiecare etapă din cadrul competițiilor, 

referitoare la data și locul desfășurării, număr de participanți, rezultate etc.; 

http://www.cjalba.ro/
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 să asigure diseminarea în rețeaua școlară și promovarea în mass media și pe site-ul 

propriu a activităților din cadrul competiţiilor; 

Din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba persoana responsabilă de derularea 

activităţilor din cadrul proiectelor ce fac obiectul prezentului protocol este domnul profesor 

Mihai Negrescu, Inspector şcolar - Educaţie Fizică şi Sport, nr. de tel. 0721 211.014, email: 

negrescu_mihai@yahoo.com. 

 

 ARTICOLUL 6 - CONFLICTUL DE INTERESE 

 

Părţile se obligă să ia toate măsurile necesare evitării oricărui conflict de interese şi va 

informa partenerul imediat, despre orice situaţie care conduce sau poate conduce la apariţia unui 

asemenea conflict de interese. 

 

 ARTICOLUL 7 - AMENDAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

 

(1) Orice modificare a Protocolului de colaborare trebuie făcută în scris, printr-un 

amendament care trebuie acceptat de cealaltă Parte. Partea care solicită modificarea trebuie să 

informeze cealaltă parte cu cel puţin 30 zile înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a 

amendamentului. 

(2) Orice modificare a reglementărilor legale cu privire la desfăşurarea activităţilor 

sportive din cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar va fi adusă la cunoştinţa partenerului 

şi va conduce la aducerea în acord a anexei la prezentul protocol de colaborare. 

(3) Orice modificare a protocolului de colaborare se va supune aprobării Consiliului 

Județean Alba și va intra în vigoare la data semnării amendamentului, ulterioare aprobării lui 

prin hotărâre. 

 

 ARTICOLUL 8 - RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

 

(1) Prezentul protocol de colaborare deservește interesul comun al părților, care se obligă 

să-l execute întocmai și cu bună-credință. 

(2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui 

protocol de colaborare. 

(3) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către una 

dintre părți, dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea protocolului de colaborare, printr-o 

notificare scrisă adresată părții în culpă, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data 

constatării nerespectării clauzelor protocolului de colaborare.  

(4) În cazul în care se constată că, urmare a nerespectării clauzelor, a fost creat un 

prejudiciu, partea prejudiciată are dreptul de a solicita repararea acestuia și plata de daune-

interese, după caz, conform normelor legale în vigoare. 

 

 ARTICOLUL 9 - FORȚA MAJORĂ 

 

(1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale 

a obligaţiilor asumate prin prezentul protocol de colaborare. Prin forţă majoră se înţelege un 

eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea 

protocolului de colaborare şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile 

asumate. 

(2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, 

în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu 

avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, va fi comunicată în maximum 

15 (cincisprezece) zile de la apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere.  

(3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi 

încetarea cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare. 

(4) Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare 

partener poate renunţa la executarea protocolului de colaborare. În nici un caz, nici una din părţi 

nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate 

obligaţiile până la această dată. 
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 Prezentul protocol de colaborare constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat 

astăzi…………, în 4 (patru) exemplare originale în limba română, de egală valoare juridică. 

 

           Judeţul Alba, prin                                                   Inspectoratul Școlar Județean Alba 

CONSILIUL JUDETEAN ALBA                                                                     

 

                   

           Judeţul Alba, prin                                                    Inspectoratul Școlar Județean Alba 

CONSILIUL JUDETEAN ALBA                                                                     

                        

               Președinte,                                                                    Inspector Școlar General, 

            Ion DUMITREL                                                         Prof. Eugenia Marcela 

DĂRĂMUȘ 

 

Vicepreşedinte, 

        Alin Florin CUCUI 

                                                                       

 

Director executiv, 

       Marian Florin AITAI 

       

 

Director executiv, 

             Ioan BODEA 

 

                            

Director executiv, 

          Liliana NEGRUŢ  

 

     

   Vizat C.F.P.      

         

           

 Consilier juridic 

 

 

                 Întocmit,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              Anexa la Protocolul de colaborare 

 

 

 

REGULAMENT 

   în vederea organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de 

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

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

 

 

 

Preambul 

În cadrul Strategiei de Dezvoltare a Sportului în România - perioada 2016 - 2032, 

capitolul 5.1. „Sportul pentru toți” se urmăreşte ca indicator de performanţă: Creșterea numărului 

de practicanți ai activităților fizice la nivel național, cu 30% în  perioada 2016-2032. 

Sportul pentru toți reprezintă acel subsistem al sportului destinat tuturor categoriilor de 

populație. Accesibilitatea, liberul acces și finalitățile recreaționale, reprezintă caracteristici 

importante, care îi conferă un rol aparte în ansamblul consumurilor culturale ale societății 

contemporane. 

 

CAPITOLUL I – Cadrul legal 

 

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

aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolar, a Legii 

nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, a Legii nr. 69/2000 care reglementează organizarea și 

funcționarea sistemului național de educație fizică și sport şi a Strategiei de Dezvoltare a 

Sportului în România - perioada 2016 -2032 

Potrivit art. 91 alin. 1 lit. e raportat la alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „consiliul 

județean are atribuții privind cooperarea interinstituțională”, în exercitarea acestor atribuții, 

hotărând „cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv parteneri din 

societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau 

proiecte de interes public județean”. 

 

CAPITOLUL II – Alocarea resurselor financiare 

 

Art. 1. Suma aferentă realizării programului se va aloca din bugetul local al Judeţului 

Alba.  

 

CAPITOLUL III – Locul şi perioada desfăşurării programului 

 

Art. 2.  Județul Alba, în perioada martie - decembrie 2018. 

 

CAPITOLUL IV – Derularea proiectelor ce fac obiectul protocolului 

 

Art. 3.  Proiectul „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi şi fete), care are ca 

scop  promovarea acestui sport în rândul populaţiei din învăţământul preuniversitar. 

 

 OBIECTIVE: 

 Participarea voluntară a unui număr mare de elevi la învăţarea şi practicarea unui sport 

competiţional; 

 Cultivarea în rândul elevilor a spiritului de competiţie şi de fair play; 

 Favorizarea socializării elevilor; 

 Oferirea unei alternative la tentaţiile nocive existente în societatea actuală. 

 

 

 

 



 MOD DE ORGANIZARE 
La campionat participă echipe de băieţi  ale liceelor şi colegiilor din Judeţul Alba pe baza 

completării unei cereri de participare şi a constituirii unor loturi lărgite de minim 15 elevi 

componenţi  pentru fiecare echipă. 

Loturile de elevi nu vor cuprinde sportivi legitimaţi la cluburile sportive de baschet şi nici 

elevi  din liceele cu profil sportiv, pentru a respecta caracterul sportului de masă şi egalitatea de 

şanse. 

Unitatea de învăţământ asigură asistenţa medicală pe timpul desfăşurării etapei din 

campionat. 

Campionatul se desfăşoară în mai multe etape (în funcţie de numărul de echipe înscrise) 

după un calendar competiţional stabilit la începutul fiecărui an şcolar. 

Etapele se desfăşoară de regulă, de zilele colegiilor şi liceelor, iar colegiul organizator al 

etapei asigură baza sportivă şi condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a acestora. 

Pentru fiecare etapă se prezintă un tabel nominal care să ateste că elevii sunt apţi pentru 

practicarea sportului cu menţiunea „Apt pentru efort fizic”. 

 

MOD DE DESFĂŞURARE        
Etapele campionatului sunt organizate tip turneu (fiecare cu fiecare), iar ordinea 

meciurilor se face prin tragerea la sorţi, conform tabelei Berger. 

Arbitrajul se face respectând prevederile Regulamentului jocului de baschet  aprobat de 

FIBA  şi FRB  (actualizat). 

Fiecare echipă înscrie în foaia de arbitraj 12 elevi care vor juca în cadrul etapei 

respective. 

Se joacă 4 reprize a câte 10 minute în fiecare meci şi se acordă: 

 2 puncte pentru echipa care câştigă;  

 1 punct pentru echipa care pierde;    

La finalul etapei se face un clasament în funcţie de punctele acumulate de fiecare echipă 

şi de coşaveraj. Punctele acumulate pe parcursul tuturor etapelor stabilesc clasamentul final al 

anului competiţional. 

 

 Fiecare echipă participantă organizează turneul o dată, pe parcursul anului școlar, atunci 

când sunt zilele școlii respective. La primul turneu se face tragerea la sorți conform tabelei 

Berger, apoi se joacă fiecare cu fiecare, fiind astfel un număr de 10 jocuri pe turneu. (4 jocuri 

pentru fiecare echipă). 

 

 Beneficiarii direcți ai concursului sunt elevii din învăţământul preuniversitar, iar 

beneficiarii indirecți sunt cadrele didactice, familia, prietenii și societatea în general. 

 

Premierea: în limita bugetului alocat, câștigătorii locurilor I, II și III la faza judeţeană, 

vor fi premiați cu diplome, cupe. 

 

Art. 4. Proiectul „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete), care are ca scop  

promovarea acestui sport în rândul populaţiei din învăţământul preuniversitar. 

 

 OBIECTIVE: 

 Participarea voluntară a unui număr mare de elevi la învăţarea şi practicarea unui sport 

competiţional; 

 Cultivarea în rândul elevilor a spiritului de competiţie şi de fair play; 

 Favorizarea socializării elevilor; 

 Oferirea unei alternative la tentaţiile nocive existente în societatea actuală. 

 

 MOD DE ORGANIZARE 
La campionat participă echipe de băieţi şi fete ale liceelor şi colegiilor din judeţul Alba 

pe baza completării unei cereri de participare şi a constituirii unor loturi lărgite de minim 20 

elevi componenţi, atât pentru echipa de fete, cât şi pentru băieţi. 



Loturile de elevi nu vor cuprinde sportivi legitimaţi la cluburile sportive de volei şi nici 

elevi din liceele cu profil sportiv, dacă au secţie de volei, pentru a respecta caracterul sportului 

de masă şi egalitatea de şanse. 

Unitatea de învăţământ asigură asistenţa medicală pe timpul desfăşurării etapei din 

campionat. 

Campionatul se desfăşoară în mai multe etape (în funcţie de numărul de echipe înscrise), 

după un calendar competiţional stabilit la începutul fiecărui an şcolar. 

Etapele se desfăşoară de regulă, de zilele colegiilor şi liceelor, iar colegiul organizator al 

etapei asigură baza sportivă şi condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a acestora. 

Pentru fiecare etapă se prezintă un tabel nominal care să ateste că elevii sunt apţi pentru 

practicarea sportului cu menţiunea „Apt pentru efort fizic”. 

 

MOD DE DESFĂŞURARE        
Etapele campionatului sunt organizate tip turneu (fiecare cu fiecare), iar ordinea 

meciurilor se face prin tragerea la sorţi, conform tabelei Berger. 

Arbitrajul se face respectând prevederile Regulamentului jocului de volei  aprobat de 

FIVB  şi FRV în anul 2012 (actualizat). 

Fiecare echipă înscrie în foaia de arbitraj 10 elevi care vor juca în cadrul etapei 

respective. 

Se joacă 3 seturi în fiecare meci şi se acordă: 

 3 puncte pentru echipa care câştigă  meciul cu 3 – 0 ;  

 2 puncte pentru echipa care câştigă cu scorul de 2 – 1;  

 1 punct pentru echipa care câştigă un set;    

La finalul etapei se face un clasament în funcţie de punctele acumulate de fiecare echipă 

şi de setaveraj. Punctele acumulate pe parcursul tuturor etapelor stabilesc clasamentul final al 

anului competiţional. 

 

 Beneficiarii direcți ai concursului sunt elevii din învăţământul preuniversitar, iar 

beneficiarii indirecți sunt cadrele didactice, familia, prietenii și societatea în general. 

 

Premierea: în limita bugetului alocat, câștigătorii locurilor I, II și III la faza judeţeană, 

vor fi premiați cu diplome, cupe. 

 

Art. 5. Proiectul „Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi 

fete), care are ca scop  promovarea acestui sport în rândul populaţiei din învăţământul 

preuniversitar. 

Campionatul, va avea loc în decursul anului şcolar 2018-2019 şi se va desfășura pe etape:  

 etapa (faza) locală 

 etapa (faza) judeţeană 

 etapa pe zonă (participă câştigătoarea fazei judeţene) 

 

 Beneficiarii direcți ai concursului sunt elevii din învăţământul preuniversitar, iar 

beneficiarii indirecți sunt cadrele didactice, familia, prietenii și societatea în general. 

Activitățile din cadrul concursul sunt:   

lansarea campionatului, înscrierea echipelor, prezentarea regulamentului de 

concurs, prezentarea materialelor de promovare a concursului; 

 desfăşurarea etapei locale; 

 desfăşurarea etapei judeţene.  

 

Desfăşurarea competiţiei se va face după cum urmează: 

 

1. Învăţământ primar – băieţi și fete (competiţiile au finalitate naţională) 

 

PREVEDERI METODOLOGICE 
Terenul de joc: Lungime - 40 m; Lățime - 20 m; 

Jocurile se pot organiza în aer liber sau în sală. 

Dimensiunea porților: Distanța între stâlpi - 3 m; Înălțimea porților - 2 m. 

Atenție la modul în care sunt fixate porțile! 



Mingea de joc: jocurile se vor disputa cu minge nr. 4    

Lovitura de pedeapsă se execută dintr-un punct aflat la 7 m de la mijlocul porții și la 

distanță egală de stâlpii porții. 

Lovitura de la colț se execută dintr-un punct marcat printr-un sfert de cerc, în fiecare colț 

al suprafeței de joc. 

Durata jocului: 

 jocurile se desfășoară pe durata a două reprize a câte 10 de minute fără prelungiri; 

durata fiecărei reprize se va prelungi numai pentru executarea unei lovituri de 

pedeapsă;  

 pauza dintre reprize va fi de 10 minute. 

Număr de jucători:  

lotul este format din 10 elevi, din care maximum 5 elevi pot fi legitimați la A.J.F., iar 

ceilalți trebuie să fie obligatoriu nelegitimați la A.J.F.; 

 fiecare echipă va fi formată din 5 jucători de câmp și un portar = 6 jucători; 

 pe raportul de arbitraj pot fi trecuți ca jucători de rezervă maxim 4 jucători;  

 un joc nu mai poate continua dacă una dintre echipe are 3 jucători eliminați.  

Înlocuiri de jucători: 

 se pot efectua când mingea este în joc sau în afara jocului;  

 un jucător care a fost înlocuit se poate întoarce pe teren ca înlocuitor pentru alt jucător;  

 numărul înlocuirilor într-un joc este nelimitat;  

 jucătorul care intră pe teren nu poate face acest lucru până când jucătorul care 

părăsește suprafața de joc nu a trecut complet de linia de margine a terenului.  

Oricare dintre jucătorii de rezervă poate înlocui portarul, avându-se în vedere următoarele 

condiții:  

 arbitrul trebuie informat înainte de efectuarea înlocuirii;  

 înlocuirea poate fi efectuată numai când jocul este întrerupt;  

 jucătorul de rezervă, care a înlocuit portarul, trebuie să poarte un tricou care să-l 

deosebească de toți ceilalți jucători. 

Dacă, în timpul efectuării unei înlocuiri, jucătorul de rezervă intră pe teren înainte ca 

jucătorul înlocuit să părăsească complet terenul:  

 jocul este oprit; 

 se cere jucătorului care este înlocuit să părăsească terenul. 

Jocul se reia printr-o lovitură liberă indirectă, executată de echipa adversă din locul unde 

s-a aflat mingea în momentul întreruperii jocului. Dacă mingea se află în interiorul suprafeței de 

pedeapsă, lovitura liberă indirectă se execută de pe linia suprafeței de pedeapsă, din locul cel mai 

apropiat unde s-a aflat mingea în momentul întreruperii. 

Echipamentul jucătorilor: 

 un tricou cu mânecă scurtă sau lungă – numerotat;  

 șort;  

 jambiere;  

 încălțăminte adecvată suprafeței de joc;  

 portarul poate avea pantalon lung, echipamentul acestuia trebuie să aibă o 

culoare diferită față de ceilalți jucători și arbitrii;  

 jucătorii nu au voie sa poarte accesorii sau bijuterii care pot prezenta un pericol 

pentru ceilalţi participanți la joc.  

Pentru orice abatere de la aceste reguli, jucătorul este trimis de arbitru în afara suprafeței 

de joc, pentru a-și pune în ordine echipamentul. Jucătorul poate reintra pe teren numai când jocul 

este oprit și arbitrul verifică dacă echipamentul este în ordine.  

Arbitrul  

Fiecare joc este condus de câte doi arbitri, care au autoritate deplină în aplicarea Legilor 

Jocului (conform actualului regulament).  

Deciziile arbitrilor cu privire la faptele legate de joc sunt definitive.  

Lovitura de începere  

 fiecare echipă se găsește în jumătatea proprie de teren;  

 oponenții echipei care încep jocul trebuie să se afle în terenul propriu la o 

distanță de cel puțin 3 metri de minge, până când aceasta este în joc;  

 un gol nu poate fi marcat direct dintr-o lovitură de începere.  

Mingea de arbitru 



Este modul de a relua jocul după o oprire temporară, cu condiția ca, înainte de 

întreruperea jocului, mingea să fi fost în joc și să nu fi depășit în întregime linia de margine sau 

linia porții. 

Mingea afară din joc 

Mingea este afară din joc atunci când: 

 a traversat în totalitate linia de poartă sau linia de margine, pe sol sau în aer; 

 jocul a fost întrerupt de arbitru. 

Mingea ieșită în aut de poartă va fi repusă de portar cu mâna. Mingea este în joc atunci 

când a depășit semicercul de 6 m (suprafața de pedeapsă). Dacă mingea este jucată de un 

coechipier sau de un adversar înainte ca ea să depășească semicercul de 6 m, se va repeta 

repunerea mingii în joc. 

Mingea se repune în joc cu mâna, indiferent de procedeu, atunci când este prinsă de 

portar. 

Nu se poate marca un gol direct dintr-o degajare de la poartă sau dintr-o lovitură de 

începere. 

Mingea în joc 

Mingea este în joc în toate celelalte situații, inclusiv când ricoșează din barele porții sau 

din arbitru. 

Aruncarea de la margine 

Se execută cu piciorul de jos, mingea trebuie să fie oprită (lovitură indirectă). 

Executantul nu trebuie să joace din nou mingea înainte ca aceasta să fi fost atinsă de un 

alt jucător. Dacă, după ce mingea este în joc, executantul o atinge a doua oară, înainte ca aceasta 

să fi fost atinsă de un alt jucător, se va acorda o lovitură liberă indirectă echipei adverse, care se 

va executa de pe locul unde s-a comis greșeala. 

Mingea va fi în joc imediat după ce a intrat pe terenul de joc. 

Pentru orice abatere de la prevederile de mai sus, aruncarea de la margine se va repeta de 

un jucător al echipei adverse. 

Lovitura de la colț  

Se va acorda când mingea a fost atinsă ultima dată de un jucător al echipei în apărare și a 

depășit linia porții fie pe pământ, fie în aer. 

Lovitura se execută de la colțul terenului de joc cel mai apropiat de locul pe unde mingea 

a ieșit de pe teren. 

Jucătorii echipei adverse trebuie să se afle la o distanță de 5 m de minge până când 

aceasta intră în joc. 

Mingea va fi în joc imediat ce a fost lovită și s-a deplasat. 

Ofsaid - La fotbalul pe teren redus nu există ofsaid. 

Faulturi și comportament incorect – acestea sunt sancționate după cum urmează: Lovitura 

liberă directă se acordă în următoarele situații: 

 lovește sau încearcă să lovească un adversar; 

 împinge un adversar; 

 împiedică sau încearcă să împiedice un adversar; 

 ține un adversar; 

 atinge în mod deliberat mingea cu mâna. 

Lovitura liberă se execută din locul unde s-a comis abaterea. Adversarii trebuie să se afle 

la o distanță de 5 m față de minge. 

Dacă mingea intră direct în poarta echipei adverse, se va acorda gol. 

Lovitura de pedeapsă 

Se acordă dacă un jucător a comis una dintre greșelile enumerate mai sus în interiorul 

propriei suprafețe de pedeapsă, indiferent de locul în care se află mingea, cu condiția ca aceasta 

să fie în joc. 

Lovitura liberă indirectă se acordă în următoarele situații: 

Portarul face una dintre următoarele greșeli: 

 atinge sau controlează mingea cu mâinile după ce i-a fost pasată în mod deliberat 

de un coechipier;  

 atinge sau controlează mingea cu mâinile după ce a primit-o direct de la un 

coechipier printr-o lovitură de repunere de la margine.  

În opinia arbitrului, un jucător: 

 joacă într-o manieră periculoasă;  



 împiedică deliberat înaintarea unui adversar când mingea nu este jucată.  

Lovitura liberă indirectă se execută din locul unde a fost comisă greșeala. Excepție se 

face în situația în care greșeala a fost comisă în interiorul suprafeței de pedeapsă, caz în care 

lovitura se execută de pe linia ce marchează suprafața de pedeapsă, din locul cel mai apropiat de 

unde s-a comis greșeala.  

Golul se acordă numai dacă mingea intră în poartă după ce a fost atinsă de un alt jucător. 

Sancțiuni disciplinare  

 suspendările temporare și eliminarea unui jucător sunt sancțiuni folosite în fotbalul 

pe teren redus;  

 acordarea a două avertismente (cartonașe galbene) în același meci implică 

eliminarea temporară pe o durată de două minute;  

 acordarea cartonașului roșu determină eliminarea temporară pe o durată de 5 

minute;  

 jucătorul eliminat temporar va rămâne într-o zonă lângă masa oficialilor;  

 jucătorul va fi informat de arbitru sau de oficialul meciului când expiră timpul de 

eliminare;  

 jucătorul, după ce a intrat în joc și este eliminat a doua oară, va fi eliminat definitiv 

și nu va mai avea drept de joc în acel meci. 

Punctaj  

Se vor acorda 3 puncte pentru joc câștigat, 1 punct pentru joc egal, zero puncte pentru joc 

pierdut.  

Departajarea echipelor  

Dacă, după disputarea jocurilor, două sau mai multe echipe se află la egalitate de puncte, 

se vor aplica în ordine, prin eliminare, fără a se mai reveni asupra lor, următoarele criterii de 

departajare:  

 cel mai mare număr de puncte în întâlnirile directe; 

 diferența de goluri în întâlnirile directe; 

 cel mai mare număr de goluri marcate în jocurile cu echipele aflate la egalitate de 

puncte; 

 golaverajul mai bun în meciurile cu echipele aflate la egalitate de puncte; 

 golaverajul general mai bun în partidele cu toate echipele din grupă; 

 echipa cu vârsta celor 12 jucători mai mică față de celelalte echipe cu care se află 

la egalitate de puncte. 

La jocurile eliminatorii (finala etapei pe județ sau pe regiune, jocul pentru locurile 3-4 și 

finala), dacă, la expirarea timpului regulamentar de joc, echipele se află la egalitate, se vor 

executa lovituri de departajare de la 7 m. Prima serie de 3 lovituri de departajare va fi executată 

de trei jucători desemnați de antrenor/profesor dintre cei aflați pe teren la terminarea timpului de 

joc. 

Dacă, după efectuarea primei serii de departajare, egalitatea persistă, se va executa 

alternativ câte o lovitură de fiecare echipă, de jucătorii care nu au participat la executarea nici 

uneia din primele 3 lovituri de departajare, până în momentul în care una dintre echipe nu 

marchează. Ordinea de executare a loviturilor de departajare se stabilește prin tragere la sorți. 

Pot executa lovituri de departajare toți jucătorii trecuți pe raportul de arbitraj, cu excepția 

jucătorilor care au fost eliminați definitiv pe parcursul jocului. 

Orice jucător de câmp poate lua locul portarului la executarea loviturilor de departajare, 

singura condiție fiind aceea că el trebuie să-și schimbe tricoul. 

 

2. Învăţământ liceal şi profesional – băieţi și fete (competiţie cu finalitate naţională) 

 

PREVEDERI METODOLOGICE 

Terenul de joc: Lungime - 40 m; Lățime - 20 m. 

Jocurile se pot organiza în aer liber sau în sală. 

Dimensiunea porților: Distanța între stâlpi - 3 m; Înălțimea porților - 2 m. 

Atenție la modul în care sunt fixate porțile! 

Mingea de joc: jocurile se vor disputa cu  minge nr. 5. 

Lovitura de pedeapsă se execută dintr-un punct aflat la 7 m de la mijlocul porții și la 

distanță egală de stâlpii porții. 



Lovitura de la colț se execută dintr-un punct marcat printr-un sfert de cerc în fiecare colț 

al suprafeței dejoc. 

Durata jocului: 

 jocurile se desfășoară pe durata a două reprize a câte două reprize a câte 20 de 

minute fără prelungiri;  

 durata fiecărei reprize se va prelungi numai pentru executarea unei lovituri de 

pedeapsă;  

 pauza dintre reprize va fi de 10 minute. 

Număr de jucători:  

 lotul este format din 10 elevi, din care maximum 5 elevi pot fi legitimați la A.J.F., 

iar ceilalți trebuie să fie obligatoriu nelegitimați la A.J.F.; 

 fiecare echipă va fi formată din 5 jucători de câmp și un portar = 6 jucători; 

 pe raportul de arbitraj pot fi trecuți ca jucători de rezervă maxim 4 jucători;  

 un joc nu mai poate continua dacă una dintre echipe are 3 jucători eliminați.  

Înlocuiri de jucători: 

 se pot efectua când mingea este în joc sau în afara jocului;  

 un jucător care a fost înlocuit se poate întoarce pe teren ca înlocuitor pentru alt 

jucător;  

 numărul înlocuirilor într-un joc este nelimitat; 

 jucătorul care intră pe teren nu poate face acest lucru până când jucătorul care 

părăsește suprafața de joc nu a trecut complet de linia de margine a terenului.  

Oricare dintre jucătorii de rezervă poate înlocui portarul, avându-se în vedere următoarele 

condiții:  

 arbitrul trebuie informat înainte de efectuarea înlocuirii;  

 înlocuirea poate fi efectuată numai când jocul este întrerupt;  

 jucătorul de rezervă, care a înlocuit portarul, trebuie să poarte un tricou care să-l 

deosebească de toți ceilalți jucători. 

Dacă, în timpul efectuării unei înlocuiri, jucătorul de rezervă intră pe teren înainte ca 

jucătorul înlocuit să părăsească complet terenul:  

 jocul este oprit; 

 se cere jucătorului care este înlocuit să părăsească terenul. 

Jocul se reia printr-o lovitură liberă indirectă, executată de echipa adversă din locul unde 

s-a aflat mingea în momentul întreruperii jocului. Dacă mingea se află în interiorul suprafeței de 

pedeapsă, lovitura liberă indirectă se execută de pe linia suprafeței de pedeapsă, din locul cel mai 

apropiat unde s-a aflat mingea în momentul întreruperii. 

Echipamentul jucătorilor: 

 un tricou cu mânecă scurtă sau lungă – numerotat;  

 șort;  

 jambiere;  

 încălțăminte adecvată suprafeței de joc;  

 portarul poate avea pantalon lung, echipamentul acestuia trebuind să aibă o culoare 

diferită față de ceilalți jucători și arbitrii;  

 jucătorii nu au voie să poarte accesorii sau bijuterii care pot prezenta un pericol 

pentru toţi participanții la joc.  

Pentru orice abatere de la aceste reguli, jucătorul este trimis de arbitru în afara suprafeței 

de joc, pentru a-și pune în ordine echipamentul. Jucătorul poate reintra pe teren numai când jocul 

este oprit și arbitrul verifică dacă echipamentul este în ordine.  

Arbitrul  

Fiecare joc este condus de câte doi arbitri, care au autoritate deplină în aplicarea Legilor 

Jocului (conform actualului regulament).  

Deciziile arbitrilor cu privire la faptele legate de joc sunt definitive.  

Lovitura de începere  

 fiecare echipă se găsește în jumătatea proprie de teren;  

 oponenții echipei care încep jocul trebuie să se afle în terenul propriu la o distanță 

de cel puțin 3 metri de minge, până când aceasta este în joc;  

 un gol nu poate fi marcat direct dintr-o lovitură de începere.  

Mingea de arbitru 



Este modul de a relua jocul după o oprire temporară, cu condiția ca, înainte de 

întreruperea jocului, mingea să fi fost în joc și să nu fi depășit în întregime linia de margine sau 

linia porții. 

Mingea afară din joc 

Mingea este afară din joc atunci când: 

 a traversat în totalitate linia de poartă sau linia de margine, pe sol sau în aer; 

 jocul a fost întrerupt de arbitru. 

Mingea ieșită în aut de poartă va fi repusă de portar cu mâna. Mingea este în joc atunci 

când a depășit semicercul de 6 m (suprafața de pedeapsă). Dacă mingea este jucată de un 

coechipier sau de un adversar înainte ca ea să depășească semicercul de 6 m, se va repeta 

repunerea mingii în joc. 

Mingea se repune în joc cu mâna, indiferent de procedeu, atunci când este prinsă de 

portar. 

Nu se poate marca un gol direct dintr-o degajare de la poartă sau dintr-o lovitură de 

începere. 

Mingea în joc 

Mingea este în joc în toate celelalte situații, inclusiv când ricoșează din barele porții sau 

din arbitru. 

Aruncarea de la margine 

Se execută cu piciorul de jos, mingea trebuie să fie oprită (lovitură indirectă). 

Executantul nu trebuie să joace din nou mingea înainte ca aceasta să fi fost atinsă de un 

alt jucător. Dacă, după ce mingea este în joc, executantul o atinge a doua oară, înainte ca aceasta 

să fi fost atinsă de un alt jucător, se va acorda o lovitură liberă indirectă echipei adverse, care se 

va executa de pe locul unde s-a comis greșeala. 

Mingea va fi în joc imediat după ce a intrat pe terenul de joc. 

Pentru orice abatere de la prevederile de mai sus, aruncarea de la margine se va repeta de 

un jucător al echipei adverse. 

 Lovitura de la colț  

Se va acorda când mingea a fost atinsă ultima dată de un jucător al echipei în apărare și a 

depășit linia porții fie pe pământ, fie în aer. 

Lovitura se execută de la colțul terenului de joc cel mai apropiat de locul pe unde mingea 

a ieșit de pe teren. 

Jucătorii echipei adverse trebuie să se afle la o distanță de 5 m de minge până când 

aceasta intră în joc. 

Mingea va fi în joc imediat ce a fost lovită și s-a deplasat. 

Ofsaid - La fotbalul pe teren redus nu există ofsaid. 

Faulturi și comportament incorect – acestea sunt sancționate după cum urmează: 

 lovitura liberă directă se acordă în următoarele situații: 

 lovește sau încearcă să lovească un adversar; 

 împinge un adversar; 

 împiedică sau încearcă să împiedice un adversar; 

 ține un adversar; 

 atinge în mod deliberat mingea cu mâna. 

Lovitura liberă se execută din locul unde s-a comis abaterea. Adversarii trebuie să se afle 

la o distanță de 5 m față de minge. 

Daca mingea intră direct în poarta echipei adverse, se va acorda gol. 

 lovitura de pedeapsă - se acordă dacă un jucător a comis una dintre greșelile 

enumerate mai sus în interiorul propriei suprafețe de pedeapsă, indiferent de locul în care se află 

mingea, cu condiția ca aceasta să fie în joc. 

 lovitura liberă indirectă se acordă în următoarele situații: 

o Portarul face una dintre următoarele greșeli: 

 atinge sau controlează mingea cu mâinile după ce i-a fost pasată în 

mod deliberat de un coechipier; 

 atinge sau controlează mingea cu mâinile după ce a primit-o direct 

de la un coechipier printr-o lovitură de repunere de la margine. 

o În opinia arbitrului, un jucător: 

 joacă într-o manieră periculoasă; 



 împiedică deliberat înaintarea unui adversar când mingea nu este 

jucată.  

Lovitura liberă indirectă se execută din locul unde a fost comisă greșeala. Excepție se 

face în situația în care greșeala a fost comisă în interiorul suprafeței de pedeapsă, caz în care 

lovitura se execută de pe linia ce marchează suprafața de pedeapsă, din locul cel mai apropiat de 

unde s-a comis greșeala.  

Golul se acordă numai dacă mingea intră în poartă după ce a fost atinsă de un alt jucător. 

Sancțiuni disciplinare  

 suspendările temporare și eliminarea unui jucător sunt sancțiuni folosite în 

fotbalul pe teren redus;  

 acordarea a două avertismente (cartonașe galbene) în același meci implică 

eliminarea temporară pe o durată de două minute;  

 acordarea cartonașului roșu determină eliminarea temporară pe o durată de 5 

minute;  

 jucătorul eliminat temporar va rămâne într-o zonă lângă masa oficialilor;  

 jucătorul va fi informat de arbitru sau de oficialul meciului când expiră timpul 

de eliminare;  

 jucătorul, după ce a intrat în joc și este eliminat a doua oară, va fi eliminat 

definitiv și nu va mai avea drept de joc în acel meci. 

Punctaj  

Se vor acorda 3 puncte pentru joc câștigat, 1 punct pentru joc egal, zero puncte pentru joc 

pierdut.  

Departajarea echipelor  

Dacă, după disputarea jocurilor, două sau mai multe echipe se află la egalitate de puncte, 

se vor aplica în ordine, prin eliminare, fără a se mai reveni asupra lor, următoarele criterii de 

departajare:  

 cel mai mare număr de puncte în întâlnirile directe; 

 diferența de goluri în întâlnirile directe; 

 cel mai mare număr de goluri marcate în jocurile cu echipele aflate la egalitate de 

puncte; 

 golaverajul mai bun în meciurile cu echipele aflate la egalitate de puncte; 

 golaverajul general mai bun în partidele cu toate echipele din grupă; 

 echipa cu vârsta celor 12 jucători mai mică față de celelalte echipe cu care se află 

la egalitate de puncte. 

La jocurile eliminatorii (finala etapei pe județ sau pe regiune, jocul pentru locurile 3-4 și 

finala), dacă, la expirarea timpului regulamentar de joc, echipele se află la egalitate, se vor 

executa lovituri de departajare de la 7 m. Prima serie de 3 lovituri de departajare va fi executată 

de trei jucători desemnați de antrenor/profesor dintre cei aflați pe teren la terminarea timpului de 

joc. 

Dacă, după efectuarea primei serii de departajare, egalitatea persistă, se va executa 

alternativ câte o lovitură de fiecare echipă, de jucătorii care nu au participat la executarea nici-

uneia din primele 3 lovituri de departajare, până în momentul în care una dintre echipe nu 

marchează. Ordinea de executare a loviturilor de departajare se stabilește prin tragere la sorți. 

Pot executa lovituri de departajare toți jucătorii trecuți pe raportul de arbitraj, cu excepția 

jucătorilor care au fost eliminați definitiv pe parcursul jocului. 

Orice jucător de câmp poate lua locul portarului la executarea loviturilor de departajare, 

singura condiție fiind aceea că el trebuie să-și schimbe tricoul. 

Premierea: în limita bugetului alocat, câștigătorii locurilor I, II și III la faza judeţeană, vor 

fi premiați cu diplome, cupe și premii constând în echipamente sportive. 

 

CAPITOLUL V -  Dispoziţii finale 

 

Art. 6. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2018.  

Prezentul Regulament a fost elaborat pe baza „Prevederilor metodologice” şi a 

„Regulamentelor de organizare şi  desfăşurare a competiţiilor de baschet, volei şi fotbal” puse la 

dispoziţie de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba şi cadre didactice de specialitate.  

     

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba,  

în vederea organizării activităților din cadrul Proiectelor  

„Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi),  

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

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

 

 

În condițiile globalizării, sportul reprezintă un mediu cu puternic potențial de afirmare a 

identității naționale. Fiecare țară a Uniunii Europene are propria tradiție și cultură, ce pot fi 

definite inclusiv prin caracteristici ale sportului. Acestea pot fi explicate prin influenţele istorice, 

culturale şi sociale ce s-au exercitat în timp asupra sportului din fiecare ţară.  

De asemenea, sportul ca industrie poate fi extrem de profitabilă dacă se desfășoară într-un 

cadrul organizat, cu investiții în organizarea competițiilor realizate pe termen lung și având o 

adresabilitate către un segment cât mai larg de populație, începând de la vârstele cele mai 

fragede. 

Contextul legislativ internațional pe care România l-a adoptat ca parte a Uniunii 

Europene  a determinat fundamental legislația internă, cu implicații asupra tuturor dimensiunilor 

sportului. 

În cadrul Strategiei de Dezvoltare a Sportului în România - perioada 2016 - 2032,  la 

capitolul 5.1. „Sportul pentru toți” se urmăreşte ca indicator de performanţă: Creșterea numărului 

de practicanți ai activităților fizice la nivel național, cu 30% în  perioada 2016-2032. 

Sportul pentru toți reprezintă acel subsistem al sportului destinat tuturor categoriilor de 

populație. Accesibilitatea, liberul acces și finalitățile recreaționale, reprezintă caracteristici 

importante, care îi conferă un rol aparte în ansamblul consumurilor culturale ale societății 

contemporane. 

În acest context, la nivelul factorilor de decizie locali se urmăreşte sprijinirea 

competiţiilor sportive la nivelul învăţământului preuniversitar, adaptat la condiţiile socio-

economice actuale, la realităţile concrete, identificându-se nevoile şi stabilindu-se posibilităţile 

de acţiune.  

Prin încheierea acestui Protocol de colaborare, Consiliul Judeţean Alba va contribui, atât 

financiar, cât și cu resurse umane, la organizarea activităților din cadrul Proiectelor 

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

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

care ce se vor desfășura în unitățile de învățământ din județul Alba. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 33 din 26 ianuarie 2018. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia gestionarea patrimoniului  

Direcția dezvoltare și bugete  

Nr. 1593/26.01.2018 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 

Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba,  

în vederea organizării activităţilor din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” 

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

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

 

Promovarea conceptului de viață activă presupune o cooperarea strânsă între sectoarele 

sănătății, educației și sportului, concretizată în creșterea numărului de practicanți ai sportului la 

toate vârstele, combaterea efectelor nefavorabile ale sedentarismului, reducerea abandonului 

școlar, selecția unui număr mai mare de tineri care optează pentru sportul de performanță. 

În statistici recente, Organizația Mondială a Sănătății evidențiază că:  activitatea fizică 

insuficientă reprezintă unul dintre cei zece factori majori de risc pentru sănătate (afecțiuni 

cardiace, diabet și cancer). De asemenea se arată că unul din patru adulți nu este activ din punct 

de vedere fizic şi că mai  mult de 80% dintre adolescenți practică insuficient exerciții fizice. 

Studiile Organizaţiei Mondiale a sănătăţii relevă faptul că în numai 56% din statele membre ale 

acestei organizaţii operează politici privind stimularea activității fizice, la diferite categorii de 

populație şi că statele membre au stabilit ca până în anul 2025, să reducă cu 10% numărul celor 

care practică insuficient exercițiile fizice, incluzând strategii distincte în acest scop. 

În urma consultărilor avute, cu factorii interesaţi, Ministerul Tineretului şi Sportului a 

elaborat şi adoptat, în anul 2016, Strategia Naţională de Dezvoltare a sportului în România 

pentru perioada 2016 – 2032. În cadrul acestei strategii, la capitolul 5.1. Sportul pentru toți se 

urmăreşte ca indicator de performanţă: Creșterea numărului de practicanți ai activităților fizice la 

nivel național, cu 30% în  perioada 2016-2032. 

Prin Legea nr. 69/2000 actul normativ care reglementează organizarea și funcționarea 

sistemului național de educație fizică și sport, legiferează faptul că aceste activități sunt de 

interes național, recunoscute și stimulate de către stat; practicarea educației fizice și sportului  

fiind un drept al persoanei, care trebuie exercitat fără nici o discriminare, garantat de stat, 

exercitarea acestuia fiind liberă, voluntară, realizată independent sau în cadrul structurilor 

asociative; autoritățile publice centrale și locale, instituțiile de învățământ, instituțiile sportive, 

organismele neguvernamentale, au obligația de a sprijini sportul pentru toți și sportul de 

performanță, asigurând condițiile organizatorice și materiale de practicare a acestora.   

Legea Educației Naționale nr. 1/2011, în art. 3, menționează printre principiile care 

guvernează  învățământul preuniversitar și superior și învățarea pe tot parcursul vieții și pe cel al 

promovării educației pentru sănătate, inclusiv prin educație fizică și prin practicarea activităților 

sportive.   

Sportul pentru toți reprezintă acel subsistem al sportului destinat tuturor categoriilor de 

populație. Accesibilitatea, liberul acces și finalitățile recreaționale, reprezintă caracteristici 

importante, care îi conferă un rol aparte în ansamblul consumurilor culturale ale societății 

contemporane. 

De asemenea prin stimularea sportului de masă baza de selecţie pentru sportul de 

performanţă creşte, astfel încât loturile naţionale de la diferitele discipline sportive au 

posibilitatea să selecteze cu adevărat cei mai talentaţi sportivi. La nivelul Consiliului Judeţean 

Alba s-a urmărit cu consecvenţă dezvoltarea sportului prin sprijinirea competiţiilor sportive la 

nivelul învăţământului preuniversitar și nu numai. 

Ca urmare a experienţei în colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, acumulată 

pe parcursul anilor, s-a constatat necesitatea promovării sportului de masă prin susţinerea 

organizării competiţiilor şcolare de nivel local şi judeţean. 



În urma consultărilor avute cu Inspectoratul Judeţean Şcolar Alba, pentru anul şcolar 

2018-2019 s-a stabilit, de comun acord, ca prin parteneriatul încheiat să fie sprijinite competiţiile 

derulate în cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar. 

Având în vedere prevederile art. 91 alin 1, lit. ”e” din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „consiliul judeţean are 

atribuţii privind cooperarea interinstituţională”, raportate la  art. 91 alin. 6 lit. ”a” „în 

îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea 

sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, inclusiv cu parteneri din societatea 

civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de 

interes public judeţean”, coroborate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare se propune încheierea unui Protocol de 

colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba în vederea organizării unor competiţii sportive 

şi alocarea din bugetul pe anul 2018 a sumei de 40000 lei pentru finanţarea acestor activități, 

conform anexei. 

 În considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 91 alin. 1 lit. 

”e” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare potrivit cărora „consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind 

cooperarea interinstituţională”, propunem adoptarea proiectul de hotărâre în forma inițiată. 

 

 

 

      Director executiv,                                                                      Director executiv, 

                     Ioan BODEA                                                                      Marian Florin AITAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Cristian DUMITRAŞ 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, în 

vederea organizării activităţilor în cadrul Proiectului „Educație pentru prevenirea traficului 

de persoane” 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă extraordinară în luna februarie 2018; 

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului 

de colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenţia Naţională Împotriva 

Traficului de Persoane, în vederea organizării activităţilor în domeniul educației pentru 

prevenirea traficului de persoane; 

 - raportul de specialitate nr. 1594/26 ianuarie 2018 comun, al Direcției gestionarea 

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

Consiliului Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 678/2001 pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 460/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Împotriva 

Traficului de Persoane, 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 încheierea Protocolului de colaborare între Județul Alba prin Consiliul 

Județean Alba și Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, în vederea organizării 

activităţilor din cadrul Proiectului „Educație pentru prevenirea traficului de persoane”, 

conform Protocolului de colaborare - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

 Art. 2. Se alocă suma de 10000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi 

prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2018), pentru organizarea 

activităţilor din cadrul Proiectului „Educație pentru prevenirea traficului de persoane”.  

 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

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

Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Agenţiei 

Naţională Împotriva Traficului de Persoane, Direcției juridică și relații publice, Direcției 

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

Consiliului Județean Alba. 

                AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

 

Înregistrat cu nr. 34 

Alba Iulia, 26 ianuarie 2018 

http://www.cjalba.ro/


Anexa la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 34/26 ianuarie 2018  

 

 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 
AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA 

TRAFICULUI DE PERSOANE 

 

 

 

Nr.____________________din_______________ 
 

 

 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.____________________din_______________ 

 

 

PROTOCOL   DE   COLABORARE 

 

Preambul 

 

Având în vedere problematica fenomenului traficului de persoane în România, Agenţia 

Naţională Împotriva Traficului de Persoane, în scopul aducerii la îndeplinire a obiectivului 

strategic de optimizare şi extindere a procesului de cooperare interinstituţională şi internaţională 

pentru susţinerea implementării strategiei naţionale împotriva traficului de persoane, dezvoltă 

parteneriate cu organizaţii cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul prevenirii traficului de 

persoane. 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. 3 din H.G. nr. 460/2011 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane precum şi 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,   

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE, cu sediul 

în Bucureşti, str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etaj V, sector 1, C.I.F.: 28703167 reprezentată prin 

director, Axel-Maximilian NICOLAE  

şi 

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

Iulia, judeţul Alba reprezentat prin președinte, Ion DUMITREL,  

au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare: 

 

Capitolul I  - Obiectul protocolului de colaborare 

 

Art. 1. Prezentul protocol de colaborare are ca obiectiv colaborarea activă a Agenţiei 

Naţionale  Împotriva Traficului de Persoane - Centrul Regional Alba Iulia şi Județul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba, în scopul optimizării activităţilor acestora în domeniul educației pentru 

prevenirea traficului de persoane. 

 

Capitolul II - Activităţi comune 

 

 Art. 2. În scopul îndeplinirii obiectivelor prezentului protocol de colaborare, părţile vor 

desfăşura următoarele activităţi comune: 

a.) participarea personalului propriu specializat la acţiunile specifice stabilite de comun 

acord;  

b.) mediatizarea ambilor parteneri în cadrul acţiunilor comune desfăşurate pe plan          

regional/naţional/internaţional; 



c.) realizarea/diseminarea de materiale informativ-preventive cu privire la problematica 

traficului de persoane; 

d.) promovarea şi protecţia drepturilor victimelor în scopul prevenirii traficării şi a 

exploatării lor de orice fel, în cadrul măsurilor iniţiate pentru aplicarea politicilor în domeniul 

traficului de persoane şi reintegrarea socială a victimelor traficului de persoane. 

 

Capitolul III - Activităţi desfăşurate de către Agenţia Naţională Împotriva Traficului de 

Persoane prin Centrul Regional Alba Iulia 

 

Art. 3. În cadrul cooperării, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane - Centrul 

Regional Alba Iulia, va desfăşura următoarele activităţi: 

  a.)  iniţiază şi organizează activităţi de prevenire  în domeniul traficului de persoane; 

  b.) furnizează date şi informaţii, la cerere, în scopul utilizării acestora de către specialiştii 

Consiliului Judeţean Alba, în condiţiile legii; 

c.) realizează  activităţi de informare şi instruire a specialiştilor Consiliului Judeţean 

Alba, pe linia  prevenirii traficului de persoane; 

d.) organizează activităţile cu sprijinul Consiliului Judeţean Alba; 

e.) obţine acordul Inspectoratului Şcolar Judeţean sau al altor instituţii şi autorităţi publice 

pentru desfăşurarea activităţilor; 

f.) desemnează o persoană responsabilă pentru derularea activităţilor. 

 

Capitolul IV - Activităţi desfăşurate de către Consiliul Judeţean Alba 

 

 Art. 4. În cadrul cooperării, Consiliul Judeţean Alba va desfăşura următoarele activităţi: 

a.) desemnează o persoană responsabilă pentru derularea activităţilor; 

b.) furnizează  date şi informaţii în scopul utilizării acestora de către specialiştii Agenţiei 

Naţionale  Împotriva Traficului de Persoane - Centrul Regional Alba Iulia, în condiţiile legii; 

c.) participă la acţiuni specifice (întâlniri, şedinţe, training-uri, instruiri, etc.) în domeniul 

traficului de persoane, organizate de Agenţia Naţională a  Împotriva Traficului de Persoane – 

Centrul Regional Alba Iulia; 

d.) invită reprezentantul Agenţiei Naţionale  Împotriva Traficului de Persoane - Centrul 

Regional Alba Iulia la şedinţele privind coordonarea activităţii consiliilor locale ale comunelor şi 

oraşelor, care au legătură cu obiectul protocolului; 

e.) susţine promovarea de acţiuni şi organizarea de concursuri în scopul educării 

publicului ţintă privind prevenirea traficului de persoane, propuse de Centrul Regional Alba Iulia 

al Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, şi asigură finanţarea acestora în sumă 

maximă de 10000 lei. 

 

Capitolul V - Modalităţi de colaborare 

 

Art. 5. (1) Colaborarea rezultată din semnarea prezentului Protocol de colaborare se 

desfăşoară în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe baza asistenţei mutuale şi a respectului 

reciproc. 

             (b) Acest protocol de colaborare nu implică nici o obligaţie financiară pentru 

Agenţia Naţională  Împotriva Traficului de Persoane 

Art. 6. Părţile vor desemna persoane responsabile pentru derularea colaborării potrivit 

prezentului Protocol de colaborare, ale căror date de contact vor fi comunicate reciproc, în 

termen de cel mult 20 zile de la semnarea instrumentului de colaborare. 

 

Capitolul VI - Durata protocolului de colaborare 

 

Art. 7. Prezentul Protocol intră în vigoare la data semnării şi se încheie la data de 31 

decembrie 2018. 

 

Capitolul VII - Încetarea protocolului de colaborare 

 

Art. 8.  Prezentul Protocol de colaborare încetează în următoarele situaţii: 

a.) la expirarea perioadei de valabilitate, prevăzută la art. 7; 



b.) prin denunţarea unilaterală de către una din părţi, notificată celeilalte părţi cu cel puţin 

30 de zile înainte de data încetării; 

c.) în cazul reorganizării sau desfiinţării uneia dintre părţi, potrivit legii; 

d.) de plin drept, în caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligaţiilor 

prevăzute de prezentul protocol de către una dintre părţi, în măsura în care la notificarea adresată 

de partea lezată, partea în culpă nu depune diligenţele necesare pentru executarea în mod 

corespunzător a obligaţiilor ce îi revin potrivit prezentului protocol, în termen de 15 zile de la 

primirea notificării. 

Capitolul VIII – Comunicări 

 

Art. 9. Comunicările între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului protocol se pot face 

prin intermediul celor două persoane de contact și prin poştă, fax, e-mail. 

 

Capitolul IX - Dispoziţii finale 

 

Art. 10. Părţile vor acţiona în spiritul bunei credinţe şi vor organiza în mod corespunzător 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului protocol de colaborare. 

Art. 11. Părţile îşi vor furniza, în condiţiile legii, toate informaţiile necesare în vederea 

asigurării îndeplinirii obligaţiilor asumate în prezentul protocol de colaborare. 

Art. 12. În cazul în care una dintre părţi este obligată, în condiţiile legii, să dezvăluie 

informaţiile/datele ce i-au fost furnizate în temeiul prezentului protocol de colaborare, va notifica 

de îndată acest fapt celeilalte părţi. 

Art. 13. Părţile îşi vor coordona acţiunile şi alte manifestări publice legate de către 

prezentul protocol de colaborare şi se vor consulta ori de câte ori urmează ca una dintre ele să 

transmită public informaţii legate de cele întreprinse în temeiul acestui document. 

Art. 14. Prezentul protocol de colaborare poate fi modificat sau completat la solicitarea 

oricăreia dintre părți, prin acte adiționale. 

Art. 15. Partea care are iniţiativa amendării prezentului protocol de colaborare va 

transmite celeilalte părţi, în scris, spre analiză, propunerile sale. 

Art. 16. Drepturile şi obligaţiile părţilor deţinute în temeiul prezentului protocol de 

colaborare nu pot fi cesionate către o altă persoană fizică sau juridică. 

 

Prezentul Protocol s-a încheiat astăzi ………………, în 2 (două) exemplare originale, 

câte un exemplar pentru fiecare parte.  

 

            AGENŢIA NAŢIONALĂ                                    Judeţul Alba, prin 

ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE               CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

          DIRECTOR                          Preşedinte, 

  Comisar şef de poliţie                                    Ion DUMITREL 

             Axel-Maximilian Nicolae          

                  Vicepreşedinte, 

                                                                                                         Alin Florin CUCUI     

 

       Director executiv, 

 AVIZAT DE LEGALITATE                                                           Marian Florin AITAI       

 

                                               Director executiv, 

                    Ioan BODEA 
                            

                    Director executiv, 

                 Liliana NEGRUŢ  
     

               Vizat C.F.P.      

           

          Consilier juridic 

 

                   Întocmit, 

 



Anexa la Protocolul de colaborare 

 

 

REGULAMENT 

de desfăşurare a activităţilor în cadrul  

Proiectului „Educație pentru prevenirea traficului de persoane” 

 

 

Preambul 

Traficul de persoane constituie o încălcare a drepturilor omului şi o atingere adusă 

demnităţii şi integrităţii fiinţei umane, o ameninţare asupra securităţii individului şi a valorilor 

sociale şi morale. Acest tip de infracţionalitate afectează în mod direct individul prin impactul pe 

care îl are asupra unuia dintre drepturile individuale fundamentale, libertatea individuală, 

societatea suportând, în acelaşi timp, influenţe negative generate de amplificarea fenomenului 

corupţiei, a faptelor antisociale şi violente, crearea unor mecanisme criminale care obţin profituri 

substanţiale din acest tip de activitate, afectând stabilitatea economică şi securitatea regională. 

 

CAPITOLUL I – Cadrul legal 

 

Art. 1. H.G. nr. 460/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 

împotriva Traficului de Persoane şi Legea nr. 678/2001 pentru prevenirea și combaterea 

traficului de ființe umane. 

Art. 2. Potrivit art. 91 alin. 1 lit. e raportat la alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a 

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

județean are atribuții privind cooperarea interinstituțională, în exercitarea acestor atribuții, 

hotărând cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv parteneri din 

societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau 

proiecte de interes public județean. 

 

CAPITOLUL II – Alocarea resurselor financiare 

 

Art. 3. Suma aferentă realizării programului se va aloca din bugetul local al Judeţului 

Alba.  

 

CAPITOLUL III – Locul şi perioada desfăşurării programului 

 

Art. 4.  Județul Alba, în perioada martie - decembrie 2018. 

 

CAPITOLUL IV – Activitățile din cadrul proiectului 

 

Art. 5.  Ziua Mondială împotriva exploatării copilului prin muncă, care are ca scop 

prevenirea şi combaterea exploatării copilului prin muncă. 

Acţiunea, va avea loc în decursul lunii Iunie 2018 şi se va desfășura sub forma unei 

caravane pe parcursul a trei zile în următoarele municipii din Judeţul Alba: 

- Sebeş 

- Aiud 

- Blaj 

 

 Beneficiarii direcți sunt elevii din învăţământul preuniversitar (gimnaziu şi liceu), 

familia, cadrele didactice, prietenii și societatea în general. 

 

Activitățile din cadrul caravanei de prevenire şi combatere a exploatării copilului 

prin muncă, sunt:   

a.) Pregătirea caravanei de prevenire şi combatere a exploatării copilului prin muncă; 

b.) Deplasarea caravanei în Municipiul Sebeş; 

c.) Deplasarea caravanei în Municipiul Aiud; 

d.) Deplasarea caravanei în Municipiul Blaj. 

  



În cadrul Caravanei de prevenire şi combatere a exploatării copilului prin muncă, 

personalul de specialitate al Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane – Centrul 

Regional Alba Iulia va distribuii materiale promoţionale, tipărituri şi va organiza vizionarea unor 

filme referitoare la exploatarea copilului prin muncă. 

 

Art. 6. Acţiune de prevenire şi combatere a traficului de persoane în cadrul Târgului 

de Fete de pe Muntele Găina. 

Acţiunea, va avea loc în luna iulie 2018. 

 

 Beneficiarii direcți persoanele participante la evenimentele organizate cu ocazia 

Târgului de Fete de pe Muntele Găina, turiştii şi populaţia Munţilor Apuseni. 

 

Activitățile vor viza distribuirea de materiale promoţionale şi tipărituri pentru 

conştientizarea tuturor celor vizaţi asupra riscurilor, efectelor şi consecinţelor traficului de 

persoane. 

  

Art. 7. Ziua Europeană de luptă împotriva traficului de persoane, care are ca scop 

prevenirea şi combaterea traficului de persoane. 

Acţiunea va avea loc în luna octombrie 2018 la Universitatea „1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia, şi va consta într-un concurs de video-eseuri referitore la traficul de persoane. Video-

eseurile vor fi realizate de echipe mutidisciplinare alcătuite din studenţii de la specializările 

drept, asistenţă socială şi sociologie.  

Acţiunea se va desfăşura pe parcursul următoarelor etape:  

- lansarea concursului de video-eseuri, prezentarea regulamentului concursului, a 

tematicii, prezentarea materialelor de promovare 

- promovarea concursului 

- prezentarea video-eseurilor realizate de către echipele mutidisciplinare 

- evaluarea și premierea celor mai bune video-eseurilor 

 

Video-eseu: destinat echipelor mutidisciplinare alcătuite din studenţii de la specializările 

drept, asistenţă socială şi sociologie. 

 

Condiţii tehnice:  

Video-eseu: sunt acceptate numai producţii de scurt metraj cu durata de 10-15 min., 

circumscrise temei; 

- Video-eseul este creaţie originală, iar autorii îl prezintă şi sunt înscrişi pe generic. 

- Prezentarea video-eseului se face de către autori, atât oral cât şi în formă tipărită; 

- Nu se acceptă producţii care induc un mesaj verbal sau video violent; 

Producţiile de film şi spot vor fi prezentate juriului pe CD sau DVD, inscripţionate cu numele 

producţie, autorii şi specializările de la care provin. Din juriu vor face parte reprezentanți ai 

ANITP- Centrul Regional Alba Iulia, Consiliului Județean Alba, cadre didactice de la 

Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

 

 Beneficiarii direcți ai concursului sunt studenţii din cadrul specializărilor drept, asistenţă 

socială şi sociologie, cadrele didactice și societatea în general. 

 

Premierea: în limita bugetului alocat, câștigătorii locurilor I, II și III, vor fi premiați cu 

diplome, cupe și premii constând materiale promoţionale, tipărituri şi bani în cuantumul de 

maxim 1200 lei, inclusiv impozitele aferente. 

 

CAPITOLUL V -  Dispoziţii finale 

 

Art. 8. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2018. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între  

Județul Alba  prin Consiliul Județean Alba și Agenţia Naţională Împotriva Traficului de 

Persoane, în vederea organizării activităţilor în cadrul  

Proiectului „Educație pentru prevenirea traficului de persoane” 

 

 

 

 

Traficul de persoane constituie o încălcare a drepturilor omului şi o atingere adusă 

demnităţii şi integrităţii fiinţei umane, o ameninţare asupra securităţii individului şi a valorilor 

sociale şi morale. Acest tip de infracţionalitate afectează în mod direct individul prin impactul pe 

care îl are asupra unuia dintre drepturile individuale fundamentale, libertatea individuală, 

societatea suportând, în acelaşi timp, influenţe negative generate de amplificarea fenomenului 

corupţiei, a faptelor antisociale şi violente, crearea unor mecanisme criminale care obţin profituri 

substanţiale din acest tip de activitate, afectând stabilitatea economică şi securitatea regională. 

România a adoptat principalul mecanism internațional în domeniul traficului de ființe 

umane și, la nivel național, a stabilit un set cuprinzător de regulamente și standarde. 

Campaniile de prevenire a traficului de persoane, derulate atât la nivel naţional cât şi la 

nivel local, au vizat principalele forme de exploatare (sexuală, muncă şi cerşetorie) ţinând cont în 

permanenţă de particularităţile grupurilor ţintă. 

Cooperarea interinstituţională reprezintă modalitatea de implementare a iniţiativelor în 

domeniile specifice Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane. În acest context, la 

nivelul Consiliului Judeţean Alba se urmăreşte sprijinirea activităţilor de prevenire şi combatere 

a traficului de persoane.  

Prin încheierea acestui Protocol de colaborare, Consiliul Judeţean Alba va contribui, atât 

financiar, cât și cu resurse umane, la organizarea activităților din cadrul Proiectului „Educație 

pentru prevenirea traficului de persoane”, activități care se vor desfășura în județul Alba, prin 

Centrul Regional Alba Iulia al Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 34 din 26 ianuarie 2018. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 

Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, și Agenţia Naţională Împotriva Traficului de 

Persoane, în vederea desfăşurării activităţilor în cadrul  

Proiectului „Educație pentru prevenirea traficului de persoane” 

 

 

 

În combaterea traficului de persoane, o abordare extensivă a demersurilor judiciare este 

necesară în contextul implicării crescute a criminalităţii organizate în acest tip de infracţiune, dar 

şi ca urmare a caracterului transnaţional al acestei forme de încălcare a drepturilor omului. 

Traficul de persoane reprezintă un fenomen global, care a atins şi România în toate cele trei 

etape parcurse de ţara noastră: revoluţia din 1989, etapa de preaderare la structurile europene şi 

internaţionale şi faza post-aderare. Acest fenomen este alcătuit dintr-o componentă externă şi una 

internă, ambele fiind rezultatul lipsei educaţiei în domeniu, a necunoaşterii drepturilor şi a 

situaţiei de vulnerabilitate a copiilor emigranţilor economici.  

Campaniile de prevenire a traficului de persoane, derulate atât la nivel naţional cât şi la 

nivel local, au vizat principalele forme de exploatare (sexuală, muncă şi cerşetorie) ţinând cont în 

permanenţă de particularităţile grupurilor ţintă. Agenţia a implementat cu succes un număr 

amplu de campanii/proiecte/ iniţiative de prevenire atât la nivel naţional cât şi la nivel local. 

Totodată, a participat la implementarea unui proiect transfrontalier. Au fost desfăşurate peste 

1.500 de activităţi de prevenire, în urma cărora s-au înregistrat peste  1.800.000 beneficiari din 

care peste 315.000 beneficiari direcţi şi un număr estimat de peste 1.500.000 beneficiari 

indirecţi/tangenţiali. 

Cooperarea interinstituţională a reprezentat modalitatea de implementare a iniţiativelor în 

domeniile specifice Agenţiei, concretizate în: protocoale de colaborare,  planuri de acţiune, 

întâlniri ale echipelor interinstituţionale antitrafic judeţene, sesiuni de instruire, la care au 

participat peste 2.500 de specialişti în cadrul participării la peste 200 de activităţi de cooperare 

interinstituţională. 

Principalul instrument legal este asigurat prin Legea nr. 678/2001 pentru Prevenirea și 

Combaterea Traficului de Ființe Umane. Astfel, se asigură cadrul legislativ pentru aplicarea 

măsurilor de prevenire, urmărire, asistență și protecție pentru victimele traficului de ființe 

umane. Această lege este acompaniată de legislația secundară, deciziile și ordonanțele 

guvernamentale. 

În acest context, la nivelul Consiliului Judeţean Alba se urmăreşte sprijinirea activităţilor 

de prevenire şi combatere a traficului de persoane.  

Astfel, activitățile din cadrul parteneriatului încheiat cu Agenţia Naţională Împotriva 

Traficului de Persoane și derulat prin Centrul Regional Alba Iulia al acesteia, se vor canaliza pe 

sprijinirea unor campanii de prevenire şi combatere a traficului de persoane pe tot parcursul 

anului 2018. 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. 1, lit. ”e” din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ”consiliul judeţean are 

atribuţii privind cooperarea interinstituţională”, raportat la art. 91 alin. 6 lit. ”a” „în 

îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea 

sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, inclusiv cu parteneri din societatea 

civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de 

interes public judeţean” coroborate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare se propune încheierea unui Protocol de 



colaborare cu Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane în vederea organizării 

campaniilor de prevenire şi combatere a traficului de persoane şi alocarea din bugetul local pe 

anul 2018 a sumei de 10.000 lei pentru finanţarea acestor activități, conform anexei. 

 În considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 91, alin. 1 lit. 

”e” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare potrivit cărora ”consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind 

cooperarea interinstituţională”, propunem adoptarea proiectul de hotărâre în forma inițiată. 

 

 

      Director executiv,                                                                      Director executiv, 

                    Ioan BODEA                                                                      Marian Florin AITAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Cristian DUMITRAŞ 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea susţinerii activităţilor Agenţiei Locale a Energiei Alba – ALEA,  

înfiinţată potrivit Contractului de grant EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă extraordinară în luna februarie 2018; 

  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea susţinerii activităţilor 

Agenţiei Locale a Energiei Alba – ALEA, înfiinţată potrivit Contractului de grant 

EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828; 

 - raportul de specialitate nr. 1612/26 ianuarie 2018 comun, al Serviciului pentru 

implementarea Programului Alba - România 100, al Direcţiei dezvoltare şi bugete şi al Direcției 

juridică şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - solicitarea nr. 6470/15  decembrie 2017 a Agenţiei Locale a Energiei Alba, înregistrată 

la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 23873/19 decembrie 2017; 

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 210/20 decembrie 2007 privind participarea 

Consiliului Judeţean Alba, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei „Agenţia 

Locală a Energiei Alba”, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. e şi alin. 6 lit. a 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 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 susţinerea activităţilor Agenţiei Locale a Energiei Alba – ALEA, 

înfiinţată în cadrul Proiectului „Crearea a 3 Agenţii de Management Energetic în La Manche 

(Franţa), Alba (România) şi Ios (Grecia)” - contract de grant EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828 

prin alocarea sumei de 70000 lei. 

Art. 2. Președintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Serviciului pentru 

implementarea Programului Alba - România 100 şi al Direcţiei dezvoltare şi bugete 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, Agenţiei Locale a 

Energiei Alba, Direcției juridice şi relaţii publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Serviciului 

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

Consiliului Județean Alba. 

 

                            AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU  

 

 

 

Înregistrat cu nr. 35 

Alba Iulia, 26 ianuarie 2018 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea susţinerii activităţilor  

Agenţiei Locale a Energiei Alba – ALEA, înfiinţată potrivit  

Contractului de grant EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828 

 

 

 

Prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 208/26 octombrie 2006 a fost aprobată 

promovarea, în comun, a Proiectului „Crearea a trei Agenţii de Management Energetic în La 

Manche (Franța), Alba (România) și Ios (Grecia)” în cadrul Programului Intelligent Energy – 

Europe (IEE),  domeniul Coopener, Horizontal Key,  acţiunea 2 „Să gândim global, să acţionăm 

local”. 

 Ca urmare a selectării propunerii înaintate, a fost semnat Contractul de grant nr. 

EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828, prin care a fost acordată de către Comisia Europeană o finanţare 

nerambursabilă pentru ALEA, care împreună cu cota de cofinanţare, au asigurat funcţionarea 

agenţiei pe o perioadă de 3 ani. 

Agenţia Locală a Energiei Alba înfiinţată în cadrul Proiectului, a devenit o organizaţie  

funcţională, constituind un vector al politicii de sustenabilitate energetică, certificându-se cu 

activitate de identificare, evaluare şi promovare a problemelor locale de energie la nivel de judeţ 

şi a cărui obiective sunt legate de conceptul de dezvoltare durabilă. 

Începând cu anul 2011, cu continuitate pânǎ ȋn prezent, pe baza experienţei acumulate 

ALEA implementeazǎ o serie de proiecte în calitate de lider sau partener de proiect, având drept 

rezultat consolidarea poziţiei de organism relevant dedicat stabilirii şi implementării unei politici 

energetice durabile în Judeţul Alba, dar şi asigurarea sumelor  necesare susţinerii financiare a 

activităţilor agenţiei.  

Importanţa continuării activităţilor ALEA se justifică prin faptul că este organismul 

calificat de identificare, evaluare şi promovare a problemelor locale de energie la nivel de judeţ 

şi a cărui obiective sunt legate de implementarea Masterplanului Energetic al Judeţului Alba, 

document  de planificare care susţine efortul autorităţilor locale şi în primul rând al Consiliului 

Judeţean Alba de a avea o politică coerentă în domeniul energiei. 

De asemenea ALEA derulează și va derula și în anul 2018, campanii și activităţi de 

informare si conştientizare a cetăţenilor judeţului în domeniul utilizării energiei din surse 

regenerabile, a utilizării eficiente a energiei și a protecţiei mediului, cele mai cunoscute fiind 

Campania ECOol, dedicată liceenilor judeţului, dar și Târgul ALEA destinat aplicaţiilor de 

energie durabilă. 

Prin toate aceste activităţi, ALEA se constituie într-un vector de promovare a dezvoltării 

energetice durabile a judeţului Alba, acesta fiind motivul si scopul aplicării de către Consiliul 

Județean Alba pe proiectul european de înfiinţare a unei asemenea agenţii de energie. 

Ca urmare, în 2018 este nevoie de completarea surselor financiare disponibile ale ALEA, 

pentru susţinerea desfăşurării activităţilor agenţiei, cu suma de 70.000 lei, sumă care este 

prevăzută în proiectul bugetului local pe anul 2018 al Judeţului Alba. 

Având în vedere cele prezentate, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, cu modificările şi completările ulterioare, 

iniţiez proiectul de hotărâre privind aprobarea susţinerii activităţilor Agenţiei Locale a Energiei 

Alba – ALEA, înfiinţată potrivit Contractului de grant EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828, 

înregistrat cu nr. 35/26 ianuarie 2018. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL  
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea susţinerii activităţilor  

Agenţiei Locale a Energiei Alba – ALEA, înfiinţată potrivit  

Contractului de grant EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828 

 

 

 

Consiliul Județean Alba a elaborat și înaintat Comisiei Europene (în cadrul programului 

Intelligent Energy – Europe (IEE) proiectul comun „Crearea a trei Agenţii de Management 

Energetic în La Manche (Franta), Alba (România) și Ios (Grecia)” pentru a crea la nivelul 

judeţului o Agenţie Locală a Energiei.  

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 208/26 octombrie 2006 s-a 

aprobat promovarea în comun a proiectului menţionat anterior şi cota de cofinanţare a 

Consiliului Judeţean Alba (pentru trei ani) pentru proiectul „Înfiinţarea Agenţiei Locale a 

Energiei Alba – ALEA”.  

Proiectul depus de Consiliul Judeţean  Alba a dus la încheierea unui contract de acordare 

de către Comisia Europeana (prin EACI – Agenţia Europeana pentru Competitivitate si Inovaţie 

- care gestionează programul IEE) a unui grant european, care împreună cu cota de cofinanţare 

au asigurat funcţionarea ALEA în primii trei ani de existentă. Conform clauzelor prevăzute în 

contractul de grant semnat de către părţi, finanţarea europeană acordată pe parcursul celor 3 ani 

este returnată în condiţiile în care activitatea ALEA încetează înaintea termenului de 5 ani de la 

data acordării ultimei plăţi efectuate de către EACI. 

Începând din luna martie 2008 pe perioada de 3 ani de activitate, perioadă de finanţare 

europeană, ALEA a reuşit să-si atingă ţintele propuse, rapoartele periodice (atât tehnice cât si 

financiare) înaintate către EACI fiind aprobate de verificatorii europeni, acest fapt demonstrând 

realizarea cerinţelor proiectului asumate prin contract. 

Agenția Locală a Energiei Alba, creată de către consiliul județean printr-o finanțare 

europeană în cadrul programului IEE – Energie Inteligentă pentru Europa, are ca principal 

obiectiv coordonarea efortului de fundamentare a politicii energetice locale astfel ȋncât aceasta sǎ 

devinǎ o politică coerentă în domeniul energiei la nivelul județului Alba. 

Plecând de la strategii/politici/legislație în domeniul energetic, existente la nivel european 

și național, ALEA a analizat toată problematica energetică în diferitele sectoare de activitate 

specifice județului Alba; de asemenea au fost analizate implicațiile energetice ale celorlalte 

documente strategice elaborate la nivel județean: “Strategia de dezvoltare a județului”, “Strategia 

de mediu”, “Strategia pentru agricultură și dezvoltare rurală”, “Masterplan alimentare cu apă și 

canalizare”, “Plan regional de gestionare a deșeurilor”. Aceste documente au conturat direcțiile 

prognozate de dezvoltare economică a județului.  

 Viziunea și direcțiile strategice de urmat în domeniul energetic precum şi mǎsurile şi 

prioritǎțile de urmat au fost identificate în Masterplanul Energetic al Județului Alba - document 

de sintezǎ aprobat prin Hotǎrârea Consiliului Județean Alba nr. 40/23 februarie 2012, stabilind 

astfel cadrul de dezvoltare al acțiunilor ALEA  pe termen scurt şi lung. 

La momentul actual Agenţia Localǎ a Energiei Alba  se aflǎ ȋn etapa de post finanțare, 

etapǎ de extindere a capacitǎții operaționale a organizației, dedicatǎ sprijinirii autoritǎților 

publice locale şi județene ȋn crearea şi implementarea politicii energetice durabile. 

Beneficiind de experienţa deja acumulată, ALEA a implementat o serie de proiecte în 

calitate de lider sau partener de proiect, având drept rezultat consolidarea poziţiei de organism 



relevant dedicat stabilirii şi implementării unei politici energetice durabile în judeţul Alba dar şi 

asigurarea sumelor  necesare susţinerii financiare a activităţilor agenţiei. 

În anul 2017 ALEA a derulat 3 proiecte europene in cadrul Programului Intelligent 

Energy – Europe (IEE) si Horizon 2020, proiecte care vor fi continuate şi ȋn 2018 si anume: 

- "DATA4ACTION - Facilitarea accesului autorităţilor publice la baze de date de 

consumuri energetice pentru realizarea unor Planuri de acţiune pentru Energie Durabilă", proiect 

dedicat ȋnființǎrii la nivelul Județului Alba a primului observator energetic regional din România 

si realizǎrii unor baze de date energetice pentru autoritǎțile publice locale care implementeaza 

PAED-uri; 

- "SUPPORT" - proiect care isi propune sa sprijine autoritatile publice responsabile de 

implementarea unor politici energetice la nivel regional (in cazul in care este vorba de 

masterplanul energetic al judetului Alba); 

- "SIMPLA - Planificare durabilă multisectorială integrată (Sustainable Integrated Multi-

sector PLAnning)” în cadrul Programului H2020-EE-2015-3-MarketUptake „Creşterea 

capacităţii autorităţilor publice de a planifica şi implementa politici şi măsuri în domeniul 

energiei durabile”", proiect care sprijinǎ realizarea integrǎrii planurilor de acțiune pentru energie 

durabilǎ PAED şi a planurilor pentru mobilitate urbanǎ durabilǎ PMUD. 

Toate aceste proiecte primesc finanțare europeanǎ, fiind ȋnsǎ necesarǎ și o cotǎ de 

cofinanțare a ALEA pe parcursul implementǎrii lor.  

În cursul anului 2018 paralel cu implementarea proiectelor europene începute în anii 

anteriori, vor fi înaintate spre finanţare propuneri noi, transpunând ȋn acest mod ȋn practicǎ rolul 

ALEA de promotor al durabilitǎții durabile la nivelul județului, scop asumat dealtfel prin crearea 

Agenției Locale a Energiei Alba.  

Pe lângă activitatea din aceste proiecte, ALEA derulează activitatea de bază de susţinere 

a implementării politicii energetice conform Masterplanului Energetic al Judeţului Alba. 

Menționǎ ȋn acest sens urmǎtoarele servicii principale furnizate de ALEA la momentul 

actual: 

- Planificarea energetică atât la nivel de județ cât și la nivel de autoritate locală; 

- Servicii de management energetic la nivelul autorităților locale; 

- Asistență tehnică de specialitate pentru întocmirea Planurilor de Acțiune pentru 

Energie Durabilă – PAED, asitențǎ acordatǎ în primul rând autoritǎților publice locale 

din județul Alba semnatare a Convenţiei Primarilor, conform angajamentului asumat 

de Consiliul Judeţean Alba în calitatea sa de Coordonator Teritorial al Convenţiei 

Primarilor, susținând de asemenea realizarea inventarelor de consumuri energetice si 

de emisii echivalente CO2; 

- Asistență tehnică de specialitate pentru întocmirea Planurilor de Acțiune pentru 

Energie Durabilă și Climă – PAEDC, în cadrul inițiativei „Convenția Primarilor” 

2030; 

- Asistență tehnică de specialitate pentru întocmirea Programelor de Îmbunătățire  a 

Eficienței Energetice pentru localități cu o populație mai mare de 5000 de locuitori; 

- Asistență tehnică de specialitate pentru întocmirea Planurilor de Mobilitate Urbană 

Durabilă; 

- Identificarea potențialelor proiecte de eficiență energetică și de surse regenerabile de 

energie cu cofinanțare națională sau europeană; 

- Asistență tehnică de specialitate legată de eficiența energetică și de surse regenerabile 

de energie atât pentru publicul larg cât și pentru mediul de afaceri; 

- Organizarea de campanii legate de eficiența energetică și de sursele regenerabile de 

energie; 

- Organizarea de evenimente (conferințe, seminarii, workshop-uri, sesiuni de formare) 

legate de eficiența energetică și de sursele regenerabile de energie, mobilitate; 

- Susținerea orelor educative pentru tineri în eficiență energetică, sursele regenerabile 

de energie și reciclare; 

De asemenea ALEA va derula și în anul 2018, campanii și activităţi de informare și 

conştientizare a cetăţenilor judeţului în domeniul utilizării energiei din surse regenerabile, a 

utilizării eficiente a energiei si a protecţiei mediului, cele mai cunoscute fiind Campania ECOol, 

dedicată liceenilor judeţului si Târgul ALEA destinat aplicaţiilor de energie durabilă. 



Prin toate aceste activităţi, ALEA se constituie într-un vector de promovare a dezvoltării 

energetice durabile a judeţului Alba, acesta fiind motivul si scopul aplicării de către Consiliul 

Județean Alba pe proiectul european de înfiinţare a unei asemenea agenţii de energie. 

Ca urmare, în 2018 este nevoie de completarea surselor financiare disponibile ale ALEA, 

pentru susţinerea desfăşurării activităţilor agenţiei, cu suma de 70.000 lei, sumă care este 

prevăzută în proiectul bugetului local pe anul 2018 al Judeţului Alba. 

 Faţă de cele arătate mai sus Serviciul pentru implementarea Programului Alba - România 

100 împreună cu Direcţia dezvoltare şi bugete, propun aprobarea de către Consiliul Judeţean 

Alba a alocării sumei de 70.000 lei pentru asigurarea susţinerii activităţilor Agenţiei Locale a 

Energiei Alba pentru anul 2018. 

 

Director executiv, 

Marian Aitai 

 

 

 

 

Director executiv, 

Negruț Liliana 

 

 

 

 

Șef serviciu, 

Fǎgǎdar Cornelia 

 

 

 

 

       Întocmit, 

       Prejban Nicoleta 

  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați  și a cotei de 

cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii  

și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII” 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă extraordinară în luna februarie 2018; 

  Luând în dezbatere : 

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

economici actualizați și a cotei de cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare 

Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII” 

- raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici actualizați și a cotei de cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare 

Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII” nr. 1633 din 26 ianuarie 

2018 al Serviciului pentru implementarea Programului Alba - România 100; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 3 lit. f și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 10 din Legea nr. 215/2001 a 

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

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

completările ulterioare; 

- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului 

„Refuncționalizare și  reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA 

UNIRIIˮ, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă cota de cofinanțare din bugetul Județului Alba prin Consiliul Județean 

Alba în valoare de 175623,26 lei (inclusiv TVA). 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Serviciul pentru implementarea 

Programului Alba - România 100 și Direcția dezvoltare și 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, Direcției juridice 

şi relaţii publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Serviciului pentru implementarea Programului 

Alba – România 100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                            AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU  

 

 

 

Înregistrat cu nr. 36 

Alba Iulia, 26 ianuarie 2018 



Anexa la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Județean Alba nr. 36/26 ianuarie 2018 

 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  ACTUALIZAȚI  

aferenți obiectivului „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și 

Sala Unirii Alba Iulia – SALA UNIRII” 

 

 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul 

Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia – SALA UNIRII” 

 

2. Proiectant: S.C. MEGAVOX PROIECT SRL Cluj Napoca 

 

3. Beneficiarul obiectivului: CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

4. Amplasamentul obiectivului: Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia, strada Mihai 

Viteazu, nr. 12 

 

5. Indicatori tehnico - economici actualizați:  

 - valoarea totală a investiţiei este de 9109259,85 lei, cu TVA inclus, din care valoarea 

     C+M este  de 7494077,36 lei 

- durata de execuţie a obiectivului: 12 luni  

- suprafaţa construită: 1467 mp 

- suprafaţa desfăşurată : 3577 mp 

- regim de înălțime: S+P+1+M 

 

6. Finanţarea investiţiei: 

- 8933636,59 lei bugetul de stat (sume alocate prin Programul Național de 

Dezvoltare Locală în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 28/2013)  

- 175623,26 lei bugetul local (cofinanțare a Consiliului Judeţean Alba). 

 

 

                            AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 
 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici 

actualizați și a cotei de cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și  reabilitare Muzeul 

Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII” 

 

 

 Clădirea   Sălii Unirii  este situată administrativ în Municipiul Alba Iulia, Județul Alba, în 

Cetatea bastionară Alba Carolina,  pe strada Mihai Viteazu, nr.12.  

Această clădire face parte din patrimoniul național, fiind înscrisă în Lista Monumentelor 

Istorice la pozitia 240, COD LMI 2010: AB-II-m-A-0127.  

Scopul investiției este reabilitarea, refacerea, recompartimentarea, redimensionarea 

tuturor instalațiilor și aducerea la zi a necesităților de confort și buna funcționare a unui muzeu 

contemporan, de asemenea importanță, unic în țară, prin obiectivul muzeal, acela al comemorării 

Marii Uniri de la 1918. 

Clădirea și terenul aferent se află în domeniul public al Județului Alba. 

În urma organizării procedurilor de achiziții publice de lucrări și servicii, devizul general al 

obiectivului a fost actualizat cu valorile contractate, fapt care a dus la modificarea unor indicatori 

economici. 

Indicatorii tehnico-economici actualizați sunt: 

 - valoarea totală a investiţiei este de 9109259,85 lei, cu TVA inclus, din care valoarea 

     C+M este  de 7494077,36 lei 

- durata de execuţie a obiectivului: 12 luni  

- suprafaţa construită: 1467 mp 

- suprafaţa desfăşurată : 3577 mp 

- regim de înălțime: S+P+1+M 

 Finanţarea investiţiei se va face din bugetul de stat prin Programul Național de 

Dezvoltare Locală – O.U.G. nr. 28/2013, cu cofinanțare din bugetul local alocat Consiliului 

Judeţean Alba, astfel: 

- buget de stat (MDRAP):    8933636,59 lei 

- buget local (cofinantare CJA)         175623,26 lei 

Faţă de cele de mai sus, având în vedere prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 42 din Legea nr. 

500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,  art. 91 alin. 3 lit. 

f și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 10 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, propunem spre aprobarea Consiliului 

Judetean Alba  a indicatorilor tehnico economici actualizați aferenți obiectivului 

„Refuncționalizare și  reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - 

SALA UNIRII” și a cotei de cofinanțare în valoare de 175623,26 lei cu TVA inclus. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA   

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

Serviciul pentru implementarea  

Programului Alba - România 100 

Nr. 1.633/ 26.01.2018 

 

 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici 

actualizați și a cotei de cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și  reabilitare Muzeul 

Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII” 

 

 

 

Clădirea   Salii Unirii  este situata administrativ in Municipiul Alba Iulia, Judetul Alba, in 

cetatea bastionara Alba Carolina,  pe strada Mihai Viteazu, nr.12. Cladirea face parte din 

patrimoniul national inscris pe Lista Monumentelor Istorice la pozitia 240, COD LMI 2010: AB-

II-m-A-0127.  

Avand in vedere vechimea cladirii, in timp au aparut unele fenomene de comportare 

neconforma: degradari ale finisajelor interioare si exterioare, degradarea unor elemente ale 

sarpantei prin patrunderea apelor din precipitatii prin invelitoare, degradarea planseului de 

deasupra parterului de asemenea datorita apelor din precipitaii patrunse prin invelitoare, 

infiltratii de apa la nivelul peretilor de la subsol si in unele incaperi de la nivelul parterului, etc. 

Mentinerea cladirii in starea actuala poate conduce la agravarea problemelor semnalate si 

implicit cresterea costurilor pentru combaterea acestora. Toti acesti factori fac necesara si 

oportuna interventia asupra constructiei pentru aducerea acesteia la conditii normale de siguranta 

si confort, precum si la cerintele moderne multifunctionale a unui edificiu de cultura, precum si 

de echipare cu instalatii de incalzire, iluminare, paza si securizare, PSI, paratrasnet, etc. 

Se preconizeaza deasemenea redarea partiala a subsolului circuitului muzeal datorita 

calitatilor spatiale ale acestuia. 

Scopul investitiei este reabilitarea, refacerea, recompartimentarea, redimensionarea 

tuturor instalatiilor si aducerea la zi a necesitatilor de confort si buna functionarea a unui muzeu 

contemporan de asemenea importanta, unic in tara, prin obiectivul muzeal, acela al comemorarii 

Marii Uniri de la 1918. 

Consiliul Judetean Alba a primit finantare pentru acest obiectiv de investitii de la 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Programul National de 

Dezvoltare Locala - OUG nr. 28/2013, fiind semnat contractul de finantare nr. 438/30.08.2016. 

În anul 2017 a fost elaborat Proiectul tehnic, a fost obținută autorizația de construire și au 

fost organizate procedurile de achiziții publice de lucrări și de  servicii de dirigenție de șantier. În 

urma încheierii contractelor de lucrări și de servicii, devizul general pentru obiectivul de 

investiții „Refuncționalizare și  reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - 

SALA UNIRII” a fost actualizat cu noile valori contractate. Acest fapt a condus la modificarea 

indicatorilor tehnico economici inițiali, fiind necesară actualizarea acestora. 

Indicatorii tehnico-economici actualizați sunt: 

 - valoarea totală a investiţiei este de 9.109.259,85 lei, cu TVA inclus, din care valoarea 

     C+M este  de 7.494.077,36 lei 

- durata de execuţie a obiectivului: 12 luni  

- suprafaţa construită: 1.467 mp 

- suprafaţa desfăşurată : 3.577 mp 

- regim de înălțime: S+P+1+M 

 Finanţarea investiţiei se va face din bugetul de stat prin Programul National de 

Dezvoltare Locala - OUG 28/2013, cu cofinantare din bugetul local alocat Consiliului Judeţean 

Alba, astfel: 

- buget de stat (MDRAP):    8.933.636,59 lei 

- buget local (cofinantare CJA)         175.623,26 lei 



Faţă de cele arătate mai sus, Serviciul pentru implementarea Programului Alba - România 

100, propune aprobarea de către Consiliul Județean Alba a indicatorilor tehnico economici 

actualizați și a cotei de cofinanțare în valoare de 175.623,26 lei cu TVA inclus, la obiectivul 

„Refuncționalizare și  reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - 

SALA UNIRII” 

 

 

Șef serviciu, 

Cornelia Făgădar 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa extraordinară din luna februarie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constituirea şi utilizarea 

excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii, în anul 2018; 

- raportul de specialitate nr. 1573/25 ianuarie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. a şi lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare; 

 - Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 

instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor 

interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor 

fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, 

indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanțelor publice nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017 aprobate 

prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3244/19.12.2017;  

 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 constituirea în anul 2018 a excedentului bugetului local, rezultat la 

31.12.2017, în sumă de 118.865,36 mii lei. 

Art. 2. Se aprobă utilizarea în anul 2018 a sumei de 78.474,56  mii lei din excedentul 

bugetului local, rezultat la 31.12.2017, astfel: 

a.) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2018, suma de 5.000  mii 

lei (ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare); 

b.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2018, suma de               

73.474,56 mii lei, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2018 de către Direcţia Publică 

Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba a excedentului bugetului instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, rezultat la 31.12.2017, în sumă de 

50,59 mii  lei, pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare.  

Art. 4. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2018 de către Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii, rezultat la 31.12.2017, în sumă de 959,60 mii lei, astfel:  

a.) pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare, suma de 951,42 mii lei; 



b.) pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, suma de 8,18 mii lei. 

  Art. 5. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2018 de către Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii, rezultat la 31.12.2017, în sumă de 8,04 mii lei, astfel: 

 a.) pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare, suma de 4,29 mii lei; 

 b.) pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, suma de 3,75 mii lei. 

Art. 6. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2018 de către Muzeul Naţional al Unirii 

Alba Iulia a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii, rezultat la 31.12.2017, în sumă de 47,30 mii lei, pentru acoperirea 

cheltuielilor secţiunii de funcţionare. 

Art. 7. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2018 de către Teatrul de Păpuși 

„Prichindel” Alba Iulia a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii, rezultat la 31.12.2017, în sumă de 1,67 mii lei, pentru 

acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. 

Art. 8. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2018 de către Direcţia Judeţeană de 

Dezinsecţie și Ecologizare Mediu Alba a excedentului bugetului instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, rezultat la 31.12.2017, în sumă de 

0,10 mii  lei, pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare.  

 Art. 9.  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari 

de credite va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 10. 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. 

 

                            AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 26 

Alba Iulia, 25 ianuarie 2018 



Anexa la Proiectul de hotărâre al  

Consiliului Județean Alba nr. 26/25 ianuarie 2018 

 

 

 

Programul obiectivelor de investiţii de interes judeţean  

finanţate din excedentul bugetului local, pe anul 2018 

 

 

                              mii lei 

Nr. 

Crt. 
Denumirea obiectivului Buget 2018 

0 A 1 

TOTAL, din care: 73,474.56 

  Capitolul 51.02  Autorităţi publice şi acţiuni externe 17,534.45 

I Obiective de investiţii: 16,790.00 

1 
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediul Consiliului Județean 

Alba cu extindere  
11,950.00 

2 
Reabilitare și refuncționalizare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii 

Alba Iulia - Sala Unirii  
3,220.00 

3 
Reabilitare şi refuncționalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 

Alba Iulia -  Muzeul Național al Unirii 
20.00 

4 Instalație de iluminat arhitectural și video mapping Sala Unirii 600.00 

5 Amenajare depozit ceramică veche 1,000.00 

II Alte cheltuieli de investiții: 744.45 

1 

Arc GIS Receptor GNSS GS143.75G&uhf Performance cu module 

GSM/UMTS si UHF integrate și cu accesorii pentru configurațiile 

Rover/referința RTK Radio și Rover RTK GSM/GPRS 

77.35 

2 Tehnică de calcul  160.65 

3 Simeza exterioară Sala Unirii 60.00 

4 Infochioșc(inclusiv soft) 17.85 

5 Led screen (inclusiv soft) 30.10 

6 
Software, programe informatice, aplicații (software personal - salarizare, 

software proiectare, sistem integrat management, licențe, aplicații,etc) 
155.00 

7 
Restaurare zid estic Bastion Sf. Mihail și caponiera - DALI, studii, 

expertize, avize acorduri 
30.00 

8 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 

Alba Iulia - Muzeul Naţional al Unirii  - Studiu de parament și stratigrafic 
3.50 

9 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 

Alba Iulia - Sala Unirii  - branșamente utilități, studii, avize, acorduri 
30.00 

10 
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediul Consiliului Județean 

Alba cu extindere - branșamente utilități, studii, avize, acorduri etc 
50.00 

11 Actualizare PUZ Bastion Sfântul Mihail 50.00 

12 
Amenajare depozit  ceramică veche - DALI, studii, expertize, avize, 

acorduri 
30.00 

13 
Studiu privind realizarea conceptului și instalatiei de iluminat arhitectural 

și video mapping Sala Unirii  
50.00 

  Capitolul 54.02   Alte servicii publice generale                                                                                             809.00 

I Obiective de investiţii: 800.00 

1 
Reabilitare, refuncționalizare clădire centrală termică pentru sediu 

Salvamont - Salvaspeo Alba - cu extindere 
800.00 

II Alte cheltuieli de investiții: 9.00 

  
Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a 

Persoanelor Alba 
9.00 

  CAPITOL 60.02 - Apărare Națională 132.00 

I Obiective de investiţii: 24.00 



1 
Proiect tehnic, detaliile de execuție, documentaţie tehnică DTAC și DTOS, 

scenariul de securitate la incendiu, avize, acorduri 
24.00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 108.00 

1 Autoutilitară 1 buc 78.00 

2 
Expertiză tehnică, documentația de aprobare a lucrărilor de intervenție la 

mansardarea clădirii Corp B 
30.00 

  CAPITOL 65.02 – Învățământ 22.00 

I Alte cheltuieli de investiţii: 22.00 

1 
Consolidare clădire Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia -  

DALI, studii, expertize, avize, acorduri  
15.00 

2 Platformă de evaluare a dezvoltării  6/7 – 19 ani  - Centrul Județean de 

Resurse și Asistență Educațională Alba  

7.00 

  Capitolul 66.02 Sănătate 21,190.00 

I Obiective de investiţii: 890.00 

1 Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 700.00 

2 Proiect tehnic  reabilitare energetică Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 110.00 

3 
Extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgență a Spitalului Județean de 

Urgență Alba Iulia 
80.00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 142.00 

1 

Extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgență a Spitalului Județean de 

Urgență Alba Iulia (studiu de fezabilitate, Expertiza Tehnică la Cerința A1, 

Studiu Geotehnic) 

60.00 

2 
Reabilitare clădire Spital de Pneumoftiziologie Aiud , Expertize, avize, 

acorduri 
50.00 

3 
Recompartimentari și reparații secția II clădire Spital de Pneumoftiziologie 

Aiud – expertize, avize, acorduri 
21.00 

4 
DALI,  Recompartimentări și reparații sectia II clădire Spital de 

Pneumoftiziologie Aiud 
11.00 

 Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 3,635.00 

 Dotări independente Spital de Pneumoftiziologie Aiud 341.00 

III Reparaţii capitale: 16,182.00 

1 RK Secția Gastroenterologie 508.00 

2 RK Centru Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș 695.00 

3 RK Farmacie 351.00 

4 
RK Instalație încălzire și alimentare cu apă rece și caldă menajeră în 

Dispensarul TBC 
18.00 

5 RK Secțiile Cardiologie, Medicină Internă 2,300.00 

6 RK Mansardare Corpuri C+D 5,210.00 

7 RK Secția recuperare, medicină fizică și balneologie 3,000.00 

8 RK Bloc operator 100.00 

9 Reabilitare energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia  500.00 

10 RK Secția Pediatrie, Oftalmologie 1,500.00 

11 RK Secțiile Obstetrică - Ginecologie, Neonatologie 2,000.00 

  Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 4,147.90 

I Obiective de investiţii: 2,838.00 

1 Amenajare și împrejmuire curte Castel Sîncrai 900.00 

2 Monument comemorativ Marea Unire 100.00 

3 
Lucrări de intervenţie asupra clădirii pentru reabilitare şi extindere a 

Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 
1,838.00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 431.00 

1 Busturi  pentru sărbătorirea Centenarului 3 buc 100.00 

2 
Mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, jardiniere etc), sisteme de 

expunere, etc  
150.00 

3 Realizare/creare site Centenar 5.00 

4 Licențe Microsoft Office 2016 - Biblioteca Județeană „Lucian Blagaˮ Alba 6.00 

5 Studiu pentru realizare Monument comemorativ Marea Unire 30.00 



6 Realizare PUZ (PUD) zona Monument comemorativ Marea Unire 30.00 

7 Expertiza tehnică  la incendiu Castel Sîncrai 10.00 

8 

Restaurare componente artistice la obiectivul „Reabilitare refuncționalizare 

Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iuliaˮ - detalii de execuție- 

Sala Unirii 

50.00 

9 
Servicii de proiectare și documentație tehnică de specialitate pentru 

realizarea expoziției de bază la obiectivul Sala Unirii 
50.00 

  Dotări independente Teatrul de Păpusi „Prichindel” Alba Iulia 288.10 

  Dotări independente Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia 133.00 

  Dotări independente Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 457.80 

  Capitolul 68.02   Asigurări și asistență socială                                                                                           7,502.00 

I Obiective de investiţii: 7,048.00 

1 
Centru de Îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și 

Mental Ocna Mures 
3,800.00 

2 
Centru de Îngrijire și Asistenta pentru persoane cu Handicap Psihic și 

Mental Ocna Mureș - PT 
150.00 

3 Proiect extindere, modernizare și autorizare PSI CIA Abrud 129.00 

4 Extindere și modernizare CIA Abrud 2,500.00 

5 Extindere și reautorizare PSI CIA Gîrbova PT 25.00 

6 Execuție extindere CIA Gîrbova 150.00 

7 Extindere și reautorizare PSI LP 13 Gîrbova – PT 15.00 

8 Extindere  LP 13 Gîrbova 50.00 

9 Instalație stingere incendiu sediu DGASPC  50.00 

10 Documentație tehnică obținere autorizație PSI sediu DGASPC Alba 29.00 

11 Proiect și execuție înlocuire instalație termică CTF Stremț 150.00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 454.00 

1 Autoturism 3 buc 300.00 

2 Centrale termice 30.00 

3 Uscător rufe centrifuga CRRN Galda 25.00 

4 Programe informatice software  50.00 

5 
Centru de Îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și 

Mental Ocna Mures – DALI 
49.00 

  Capitolul 70.02 - Servicii și dezvoltare publică 4,507.00 

1 Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba 958.00 

2  

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de 

atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 

apă uzată în Județul Alba 

49.00 

  Obiective de investiţii: 3,500.00 

1   Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș 3,500.00 

  Capitolul 74.02 Protecţia Mediului 3,051.55 

I Obiective de investiţii: 131.55 

1 
Împrejmuire  centru de vizitare de la Poarta Raiului - (proiect tehnic, detalii 

de executie , asistenta tehnica din partea proiectantului avize, acorduri etc) 
8.40 

2 Execuție împrejmuire centru de vizitare de la Poarta Raiului  123.15 

II Alte cheltuieli de investiţii: 70.00 

1  Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba 50.00 

2 
 Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a 

calității aerului în Județul Alba 
20.00 

III Fazarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în 

Judeţul Alba” 

2,850.00 

  Capitolul 84.02  Transporturi 14,558.66 

I Lucrări de drumuri și poduri propuse pe anul 2018, în continuare: 10,989.93 

1 

Modernizare drum județean DJ107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr 

- Câmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău – limită 

județul Hunedoara 

4,064.99 

2  Modernizare drum județean DJ107G: DJ 107D (Ocna Mureş) - Noșlac - 3,467.00 



Căptălan - Copand - Stîna de Mureș - Găbud – limită județul Mureş 

3 
Modernizare drum județean DJ107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - 

Gîmbaş - Aiud (DN 1) 
2,707.78 

4 
Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - Mesentea - Benic 

- Intregalde, județul Alba km. 17+700 - km. 23+700 
12.71 

5 
Consolidare pod pe DJ705B peste râul Mureș, km. 3+949, localitatea Vințu 

de Jos, județul Alba 
30.47 

6 Modernizare drum județean DJ704K:Vinerea (DJ704) - Săliștea (DJ705E) 62.36 

7 
Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gîrbova de Jos – Gîrbovița -

Gîrbova de Sus 
69.02 

8 
Consolidare Pod pe DJ107C, km. 9+223 peste pârâul Dumbrăvița, în 

localitatea Limba, județul Alba  
575.60 

II Lucrări noi: 280.00 

1 
Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Râul Sebeș, km. 

52+150, Dobra, județul Alba 
45.00 

2 
Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean 

DJ106E: limită Județul Sibiu - Dobra - Șugag 
45.00 

3 

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - 

Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - 

Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - Cetatea de 

Balta - limită județul Mureș 

70.00 

4 

Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sîncrai - 

Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş 

(DN 14 B) 

55.00 

5 
Reabilitare drum județean DJ 705: limită județul Hunedoara - Almaşu de 

Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) 
65.00 

III 

Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a 

documentației de prefezabilitate, a documentației de avizare a lucrărilor 

de investiții, studii de fezabilitate, aferente obiectivului: 

638.73 

1 
Consolidare Pod pe DJ705B peste Râul Mureș, km. 3+949, localitatea 

Vințu de Jos, județul Alba - faza DALI 
40.94 

2 
Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gîrbova de Jos - Gîrbovița -

Gîrbova de Sus, județul Alba - faza SF 
44.00 

3 
Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - Mesentea - Benic 

- Intregalde, județul Alba, km. 17+700 - km. 23+700 - faza SF 
29.64 

4 
Modernizare drum județean DJ704K: Vinerea (DJ704) - Săliștea (DJ705E) 

- faza SF 
19.15 

5 
Consolidare Pod pe drumul judetean DJ106E peste Râul Sebeș, km.5 

2+150, Dobra, județul Alba - faza DALI 
30.00 

6 
Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean 

DJ106E: limită Județul Sibiu – Dobra - Șugag - faza DALI 
30.00 

7 

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - 

Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - 

Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - Cetatea de 

Baltă - limita județul Mureș - faza SF 

70.00 

8 

Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sîncrai - 

Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş 

(DN 14 B) - faza SF 

40.00 

9 
Reabilitare drum județean DJ 705: limită județul Hunedoara - Almașu de 

Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) - faza SF 
50.00 

10 Expertiza tehnică pod pe DJ106E: limită județul Sibiu – Dobra - Șugag 20.00 

11 
Expertiza tehnică pod pe DJ141C: DN 14 B (Lunca) - Cenade - Capu 

Dealului - limită județul Sibiu 
15.00 

12 
Expertiza tehnică Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe 

drumul județean DJ106E: limită Județul Sibiu - Dobra - Șugag 
20.00 



13 

Expertiza tehnică reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba 

Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău 

Mare - Veza - Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - 

Cetatea de Baltă - limită județul Mureș 

50.00 

14 

Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - 

Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş 

(DN 14 B) 

20.00 

15 
Expertiza tehnica reabilitare drum judetean DJ 705: limită județul 

Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) 
30.00 

16 
Consolidare corp drum județean DJ750: Gîrda de Sus(DN75) - Ordâncușa-

Ghețar - expertiză tehnică 
130.00 

IV 

Proiect „Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud(DN1) - Aiudul de 

Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani -

Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuciulesti - Bucium –

Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN74(Cerbu)  km. 0+000 - km. 76+540ˮ       

2,650.00 

  CAPITOL 87.02 - Alte Acțiuni Economice 20.00 

I  Alte cheltuieli de investiţii  20.00 

1 Proiectare site web  20.00 

  

                                                 AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local, şi a 

bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii, în anul 2018 

 

 

În conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului 

bugetar al anului 2017, după efectuarea operaţiunilor de regularizare cu bugetul de stat şi 

celelalte bugete prevăzute de normele metodologice, se stabileşte excedentul anual al bugetului 

local. 

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului 

bugetar, pe cele două secţiuni, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează în 

baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 

dezvoltare, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent şi pentru 

acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, 

la sfârşitul exerciţiului bugetar. 

Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate, propunem: 

- utilizarea din excedentul bugetului local constituit la data de 31.12.2017 a unor sume 

pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile şi 

cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul 2018 precum şi ca sursă de finanţare a cheltuielilor 

secţiunii de dezvoltare, în anul 2018; 

- excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, înregistrat la 31.12.2017, de către Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a 

Persoanelor Alba, să fie repartizat pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare; 

- excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, înregistrat la 31.12.2017, de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba, să fie 

repartizat pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare si pentru acoperirea cheltuielilor 

secțiunii de dezvoltare; 

- excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, înregistrat la 31.12.2016, de către Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, să fie 

repartizat pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare si pentru acoperirea cheltuielilor 

secțiunii de dezvoltare; 

- excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, înregistrat la 31.12.2017, de către Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, să fie 

repartizat pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare. 

- excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, înregistrat la 31.12.2017, de către Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba, să fie 

repartizat pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. 

- excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, înregistrat la 31.12.2017, de către Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie si 

Ecologizare Mediu Alba, să fie repartizat pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 26 din 25 ianuarie 2018.      

PREȘEDINTE, 

Ion DUMITREL 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Nr. 1573/25 ianuarie 2018 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a 

bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii, în anul 2018 

 

 

 

Sumele rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, sunt reflectate în excedentul 

bugetului local rămas după efectuarea operaţiunilor privind  încheierea exerciţiului  bugetar la 

31.12.2017, astfel cum prevede Ordinul MFP nr. 3244/19.12.2017. 

Excedentul bugetului local la data de 31.12.2017 în sumă de 118.865,36 mii lei, este 

format din rezultatul execuţiei bugetului local la sfârşitul anului 2017 şi din disponibilul din 

excedentul anilor precedenți. 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin art. 58 alin. 1 reglementează utilizarea excedentului astfel: „Excedentul anual al 

bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea 

regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 

6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, 

precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se 

utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative,astfel:: 

    a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 

    b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita 

disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); 

    c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi 

dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar”, iar potrivit art. 58 alin. 1^3 „avansul 

acordat promotorilor de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile care au calitatea de 

ordonatori de credite ai bugetului local, rămas neutilizat la finele exerciţiului bugetar, se reflectă 

în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul 

secţiunii de dezvoltare”. 

 

Din excedentul bugetului local constituit propunem utilizarea sumei de 78.474,56 mii lei, 

astfel: 

 acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile şi 

cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul 2018  suma de 5.000 mii lei  

 ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2018 suma de 

73.474,56  mii  lei, pentru: 

Mii lei 

1 
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul 

Județean Alba cu extindere  
11,950.00 

2 
Reabilitare și refuncționalizare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii 

Alba Iulia- Sala Unirii  
3,220.00 

3 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 

Alba Iulia-  Muzeul Naţional al Unirii 
20.00 

4 Instalatie de iluminat arhitectural si video mapping Sala Unirii 600.00 

5 Amenajare depozit  ceramica veche 1,000.00 

6 
Arc GIS Receptor GNSS GS143.75G&uhf Performance cu module 

GSM/UMTS si UHF integrate si cu accesorii pentru configuratiile 
77.35 



Rover/referinta RTK Radio si Rover RTK GSM/GPRS 

7 Tehnică de calcul  160.65 

8 Simeza exterioara Sala Unirii 60.00 

9 Infochiosc(inclusiv soft) 17.85 

10 Led screen (inclusiv soft) 30.10 

11 
Software, programe informatice, aplicatii(software personal -salarizare, 

software proiectare, sistem integrat management, licente, aplicatii,etc) 
155.00 

12 
Restaurare zid estic Bastion Sf Mihail si caponiera - DALI, studii, 

expertize, avize acorduri 
30.00 

13 

Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 

Alba Iulia- Muzeul Naţional al Unirii  -Studiu de parament si 

stratigrafic 

3.50 

14 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 

Alba Iulia- Sala Unirii  - bransamente utilitati , studii, avize, acorduri 
30.00 

15 

Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul 

Județean Alba cu extindere - bransamente utilitati, studii, avize, 

acorduri etc 

50.00 

16 Actualizare PUZ Bastion Sfântul Mihail 50.00 

17 
Amenajare depozit  ceramica veche - DALI, studii, expertize, avize, 

acorduri 
30.00 

18 
Studiu privind realizarea conceptului si instalatiei de iluminat 

arhitectural si video mapping Sala Unirii  
50.00 

19 
Reabilitare, refuntionalizare cladire centrala termica pentru sediu 

Salvamont - Salvaspeo Alba - cu extindere 
800.00 

20 
Dotări independente Directia Publica Comunitara de Evidenta a 

Persoanelor Alba 
9.00 

21 
Proiect tehnic, detaliile de execuție,documentaţie tehnică DTAC și 

DTOS, scenariul de securitate la incendiu, avize, acorduri 
24.00 

22 Autoutilitară 1 buc 78.00 

23 
Expertiză tehnică, documentația de aprobare a lucrărilor de 

intervenție la mansardarea clădirii Corp B 
30.00 

24 
Consolidare clădire Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia -  

DALI, studii, expertize, avize, acorduri  
15.00 

25 Platformă de evaluare a dezvoltării 6/7 – 19 ani  - Centrul Judetean de 

Resurse si Asistenta Educationala Alba  

7.00 

26 Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 700.00 

27 
Proiect tehnic  reabilitare energetica Spitalul de Pneumoftiziologie 

Aiud 
110.00 

28 
Extindere si dotare Unitatea de Primiri Urgenta a Spitalului Judetean de 

Urgenta Alba Iulia 
80.00 

29 

Extindere si dotare Unitatea de Primiri Urgenta a Spitalului Judetean de 

Urgenta Alba Iulia(studiu de fezabilitate, Expertiza Tehnica la Cerinta 

A1, Studiu Geotehnic) 

60.00 

30 
Reabilitare cladire Spital de Pneumoftiziologie Aiud , Expertize, avize, 

acorduri 
50.00 

31 
Recompartimentari si reparatii sectia II cladire Spital de 

Pneumoftiziologie Aiud – expertize, avize, acorduri 
21.00 

32 
DALI,  Recompartimentari si reparatii sectia II cladire Spital de 

Pneumoftiziologie Aiud 
11.00 

33 Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 3,635.00 

34 Dotări independente Spital de Pneumoftiziologie Aiud 341.00 



35 RK Sectia Gastroenterologie 508.00 

36 RK Centru Multifunctional de Sanatate Ocna Mures 695.00 

37 RK Farmacie 351.00 

38 
RK Instalatie incalzire si alimentare cu apa rece si calda menajera in 

Dispensarul TBC 
18.00 

39 RK Sectiile Cardiologie, Medicina Interna 2,300.00 

40 RK Mansardare Corpuri C+D 5,210.00 

41 RK Sectia recuperate, medicina fizica si balneologie 3,000.00 

42 RK Bloc operator 100.00 

43 Reabilitarea energetica a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia  500.00 

44 RK Sectia Pediatrie, Oftalmologie 1,500.00 

45 RK Sectiile Obstretica Ginecologie, Neonatologie 2,000.00 

46 Amenajare și împrejmuire curte Castel Sâncrai 900.00 

47 Monument comemorativ Marea Unire 100.00 

48 
Lucrări de intervenţie asupra cladirii pentru reabilitarea şi extindere a 

Teatrului de Papusi “Prichindel” Alba Iulia 
1,838.00 

49 Busturi  pentru sărbătorirea Centenarului 3 buc 100.00 

50 
Mobilier urban(bănci, coșuri de gunoi, jardiniere etc), sisteme de 

expunere, etc  
150.00 

51 Realizare/creare site Centenar 5.00 

52 
Licente Microsoft Office 2016 - Biblioteca Județeană "Lucian Blaga" 

Alba 
6.00 

53 Studiu pentru realizare Monument comemorativ Marea Unire 30.00 

54 Realizare PUZ(PUD) zona Monument comemorativ Marea Unire 30.00 

55 Expertiza tehnica  la incendiu Castel Sincrai 10.00 

56 

Restaurare componente artistice la obiectivul "Reabilitare 

refunctionalizare Muzeul National al Unirii si Sala Unirii Alba Iulia" - 

detalii de executie- Sala Unirii 

50.00 

57 
Servicii de proiectare si documentatie tehnica de specialitate pentru 

realizarea expozitiei de baza la obiectiv Sala Unirii 
50.00 

58 Dotări independente Teatrul de Papusi “Prichindel” Alba Iulia 288.10 

59 Dotări independente Centrul de Cultura "Augustin Bena” Alba Iulia 133.00 

60 Dotări independente Muzeul National al Unirii Alba Iulia 457.80 

61 
Centru de ingrijire si Asistenta pentru persoane cu Handicap Psihic si 

Mental Ocna Mures 
3,800.00 

62 
Centru de ingrijire si Asistenta pentru persoane cu Handicap Psihic si 

Mental Ocna Mures- PT 
150.00 

63 Proiect extindere, modernizare si autorizare PSI CIA Abrud 129.00 

64 Extindere si modernizare CIA Abrud 2,500.00 

65 Extindere se reautorizare PSI CIA Garbova – PT 25.00 

66 Executie extindere CIA Garbova 150.00 

67 Extindere si reautorizare PSI LP 13 Garbova – PT 15.00 

68 Extindere  LP 13 Garbova 50.00 

69 Instalatie stingere incendiu sediu DGASPC  50.00 

70 Documentatie tehnica obtinere autorizatie PSI sediu DGASPC Alba 29.00 

71 Proiect si executie inlocuire instalatie termica CTF Stremt 150.00 

72 Autoturism 3 buc 300.00 

73 Centrale termice 30.00 

74 Uscator rufe centrifuga CRRN Galda 25.00 

75 Programe informatice software  50.00 



76 
Centru de ingrijire si Asistenta pentru persoane cu Handicap Psihic si 

Mental Ocna Mures – DALI 
49.00 

77 Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Alba 958.00 

78 

Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de 

atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa 

si apa uzata in judetul Alba 

49.00 

79  Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș 3,500.00 

80 

Împrejmuire  centru de vizitare de la Poarta Raiului - (proiect tehnic, 

detalii de executie , asistenta tehnica din partea proiectantului avize, 

acorduri etc) 

8.40 

81 Execuție împrejmuire centru de vizitare de la Poarta Raiului  123.15 

82  Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba 50.00 

83 
 Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a 

calității aerului în județul Alba 
20.00 

84 Fazarea Proiectului „Sistem de mananagement integrat al deşeurilor în 

Judeţul Alba” 

2,850.00 

85 

Modernizare drum județean DJ107A:Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - 

Vurpăr - Câmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - 

Sărăcsău - lim.jud.Hunedoara 

4,064.99 

86 
 Modernizare drum județean DJ107G:DJ 107D(Ocna Mureş) - Noşlac - 

Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - Găbud - lim.jud.Mureş 
3,467.00 

87 
Modernizare drum județean DJ107Z:Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - 

Gâmbaş - Aiud (DN 1) 
2,707.78 

88 
Consolidare corp drum județean DJ107K:Galda de Jos - Mesentea - 

Benic - Intregalde, jud. Alba km.17+700-km.23+700 
12.71 

89 
Consolidare pod pe DJ705B peste raul Mures, km.3+949, loc. Vintu de 

Jos, jud. Alba 
30.47 

90 
Modernizare drum județean DJ704K:Vinerea (DJ704)-Salistea 

(DJ705E) 
62.36 

91 
Modernizare drum județean DJ103E:DN1-Garbova de Jos-Garbovita-

Garbova de Sus 
69.02 

92 
Consolidare Pod pe DJ107C, km.9+223 peste paraul Dumbravita, in 

localitatea Limba , jud. Alba  
575.60 

93 
Consolidare Pod pe drumul judetean DJ106E peste Raul Sebeș, 

km.52+150, Dobra, jud. Alba 
45.00 

94 
Consolidarea si asigurarea stabilitatii versantilor pe drumul judetean 

DJ106E:lim. Jud. Sibiu-Dobra-Sugag 
45.00 

95 

Reabilitare si consolidare drum judetean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - 

Teleac - Hapria - Straja - Berghin - Colibi - Secasel - Cergau Mare - 

Veza - Blaj - Sancel - Lunca Tarnavei - Sona - Jidvei - Santamarie - 

Cetatea de Balta - limita jud. Mures 

70.00 

96 

Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - 

Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu 

Mureş (DN 14 B) 

55.00 

97 
Reabilitare drum judetean DJ 705: limită jud.Hunedoara - Almaşu de 

Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) 
65.00 

98 
Consolidare Pod pe DJ705B peste Raul Mures, km.3+949, loc. Vintu 

de Jos, jud. Alba - faza DALI 
40.94 

99 
Modernizare drum judetean DJ103E:DN1-Garbova de Jos-Garbovita-

Garbova de Sus, jud. Alba - faza SF 
44.00 



100 
Consolidare corp drum judetean DJ107K:Galda de Jos - Mesentea - 

Benic - Intregalde, jud. Alba, km.17+700-km.23+700 - faza SF 
29.64 

101 
Modernizare drum judetean DJ704K:Vinerea (DJ704)-Salistea 

(DJ705E) - faza SF 
19.15 

102 
Consolidare Pod pe drumul judetean DJ106E peste Raul Sebeș, 

km.52+150, Dobra, jud. Alba - faza DALI 
30.00 

103 
Consolidarea si asigurarea stabilitatii versantilor pe drumul judetean 

DJ106E:lim. Jud. Sibiu-Dobra-Sugag - faza DALI 
30.00 

104 

Reabilitare si consolidare drum judetean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - 

Teleac - Hapria - Straja - Berghin - Colibi - Secasel - Cergau Mare - 

Veza - Blaj - Sancel - Lunca Tarnavei - Sona - Jidvei - Santamarie - 

Cetatea de Balta - limita jud. Mures - faza SF 

70.00 

105 

Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - 

Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu 

Mureş (DN 14 B) - faza SF 

40.00 

106 
Reabilitare drum judetean DJ 705: limită jud.Hunedoara - Almaşu de 

Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) - faza SF 
50.00 

107 Expertiza tehnica pod pe DJ106E: lim. jud.Sibiu-Dobra-Sugag 20.00 

108 
Expertiza tehnica pod pe DJ141C: DN 14 B (Lunca) - Cenade - Capu 

Dealului - limită jud. Sibiu 
15.00 

109 
Expertiza tehnica Consolidarea si asigurarea stabilitatii versantilor pe 

drumul judetean DJ106E:lim. Jud. Sibiu-Dobra-Sugag 
20.00 

110 

Expertiza tehnica reabilitare si consolidare drum judetean DJ 107: Alba 

Iulia (DN 1) - Teleac - Hapria - Straja - Berghin - Colibi - Secasel - 

Cergau Mare - Veza - Blaj - Sancel - Lunca Tarnavei - Sona - Jidvei - 

Santamarie - Cetatea de Balta - limita jud. Mures 

50.00 

111 

Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - 

Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu 

Mureş (DN 14 B) 

20.00 

112 
Expertiza tehnica reabilitare drum judetean DJ 705: limită 

jud.Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) 
30.00 

113 
Consolidare corp drum judetean DJ750:Gârda de Sus(DN75)-

Ordâncușa-Ghețar - expertiză tehnică 
130.00 

114 

Proiect "Modernizare drum judetean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul de 

Sus-Ramet-Bradesti-Geogel-Macarestu-Barlesti Catuni-Cojocani-Valea 

Barnii-Barlesti-Mogos-_Valea Alba-Ciuciulesti-Bucium-Izbita-

Cojeseni-Bucium Sat-DN74(Cerbu)  km.0+000 - km.76+540"       

2,650.00 

115 Proiectare site web  20.00 

   

 Excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, înregistrat de către Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a 

Persoanelor Alba, în sumă de 50,59 mii  lei pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de 

funcţionare.  

 Excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, înregistrat de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba în sumă de 959,60 

mii lei, astfel: 

 pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare suma de 951,42 mii 

lei 

 pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare suma de 8,18 mii lei. 

 Excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, înregistrat de către Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud în sumă de 8,04 

mii lei, astfel: 

 pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare suma de 4,29 mii lei 



 pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare suma de 3,75 mii lei. 

 Excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, înregistrat de către Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia în sumă de 

47,30 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare  

 Excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, înregistrat de către Teatrul de Păpuși Prichindel în sumă de 1,67 mii lei, 

pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. 

 Excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, înregistrat de către Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie si Ecologizare 

Mediu Alba în sumă de 0,10 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de 

funcţionare.  

 

 

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

spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 26 din data de 25 ianuarie 2018. 

 

 

 

Director executiv, 

Marian  Florin Aitai 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Județul Alba 

a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene și 

comunale, pe anul 2018 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă extraordinară în luna februarie 2018; 

  Luând în dezbatere : 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi 

administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugata pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 2018; 

   - raportul de specialitate nr. 1575/25 ianuarie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

  - adresa nr. ABG_STZ-818/11 ianuarie 2018 a Administrației Județene a Finanţelor 

Publice Alba privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată și a cotelor 

defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2018 și 

estimările pentru anii 2019-2021; 

Având în vedere prevederile : 

- art. 91 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. a şi lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

- Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 

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 repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba, a cotei 

defalcate din impozitul pe venit în sumă de  9487 mii lei pentru achitarea arieratelor provenite 

din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii 

arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de 

infrastructură care necesită cofinanțare locală, potrivit anexei nr. 1 - parte integrantă a  prezentei 

hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba, a sumei 

defalcate din taxa pe valoare adăugată, de 11294 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale, potrivit anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 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, șefului 

Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Unităților Administrativ Teritoriale 

nominalizate şi Direcţiilor din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                            AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU          

 

    

Înregistrat cu nr. 25 

Alba Iulia, 25 ianuarie 2018 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 25/25 ianuarie 2018   

 

 

REPARTIZAREA 

 pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotei defalcate din impozitul pe 

venit  pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare 

și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea 

programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care 

necesită cofinanțare locală, pe anul 2018 

    

  
mii lei 

 Nr. 

crt. 
Unitatea administrativ -teritorială 

Sume propuse 

2018  

 0 A 1 
 

  TOTAL, din care: 9.487,00 

 1. Municipiul Alba Iulia  400,00 

 2. Municipiul Aiud 400,00 

 3. Municipiul Blaj 400,00 

 4. Municipiul Sebeș 400,00 

 5. Oraș Abrud 150,00 

 6. Oraș Baia de Arieș 200,00 

 7. Oraș Cîmpeni 150,00 

 8. Oraș Cugir 400,00 

 9. Oraș Ocna Mureș 300,00 

 10. Oraș Teiuș 150,00 

 11. Oraș Zlatna 400,00 

 12. Comuna Albac 50,00 

 13. Comuna Almașu Mare 70,00 

 14. Comuna Arieșeni 100,00 

 15. Comuna Avram Iancu 55,00 

 16. Comuna Berghin 100,00 

 17. Comuna Bistra 110,00 

 18. Comuna Blandiana 92,00 

 19. Comuna Bucerdea Granoasă 90,00 

 20. Comuna Bucium 100,00 

 21. Comuna Cenade 90,00 

 22. Comuna Cergău 100,00 

 23. Comuna Ceru Bacainți 50,00 

 24. Comuna Cetatea de Baltă 90,00 

 25. Comuna Ciugud 100,00 

 26. Comuna Ciuruleasa 180,00 

 27. Comuna Cîlnic 90,00 

 28. Comuna Cricău 90,00 

 29 Comuna Craciunelu de Jos 90,00 

 30 Comuna Cut 95,00 

 31 Comuna Daia Romană 90,00 

 32 Comuna Doștat 90,00 

 33 Comuna Fărău 80,00 

 34 Comuna Galda de Jos 110,00 

 35 Comuna Gîrbova 90,00 

 



36 Comuna Gîrda de Sus 90,00 

 37 Comuna Hopîrta 90,00 

 38 Comuna Horea 90,00 

 39 Comuna Ighiu 110,00 

 40 Comuna Intregalde 70,00 

 41 Comuna Jidvei 110,00 

 42 Comuna Livezile 90,00 

 43 Comuna Lopadea Nouă 80,00 

 44 Comuna Lunca Mureșului 70,00 

 45 Comuna Lupșa 100,00 

 46 Comuna Meteș 90,00 

 47 Comuna Mihalț 90,00 

 48 Comuna Mirăslău 100,00 

 49 Comuna Mogoș 70,00 

 50 Comuna Noșlac 70,00 

 51 Comuna Ocoliș 90,00 

 52 Comuna Ohaba 100,00 

 53 Comuna Pianu 90,00 

 54 Comuna Poiana Vadului 100,00 

 55 Comuna Ponor 60,00 

 56 Comuna Poșaga 90,00 

 57 Comuna Rădești 90,00 

 58 Comuna Rîmetea 70,00 

 59 Comuna Rîmet 120,00 

 60 Comuna Roșia Montană 90,00 

 61 Comuna Roșia de Secaș 100,00 

 62 Comuna Sălciua 90,00 

 63 Comuna Săliștea 90,00 

 64 Comuna Săsciori 110,00 

 65 Comuna Scărișoara 90,00 

 66 Comuna Sîncel 90,00 

 67 Comuna Sîntimbru 90,00 

 68 Comuna Sohodol 90,00 

 69 Comuna Stremț 130,00 

 70 Comuna Șibot 70,00 

 71 Comuna Șona 110,00 

 72 Comuna Spring 90,00 

 73 Comuna Șugag 95,00 

 74 Comuna Unirea 110,00 

 75 Comuna Vadu Moților 100,00 

 76 Comuna Valea Lungă 90,00 

 77 Comuna Vidra 90,00 

 78 Comuna Vințu de Jos 80,00 

   

                            AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU          

 

 

 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 25/25 ianuarie 2018  
 

REPARTIZAREA 

pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a sumei defalcate din taxa pe 

valoare adaugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, 

pe anul 2018 

   

  

mii lei 

Nr. 

crt. 
Unitatea administrativ -teritoriala Sume propuse 2018 

0 A 1 

TOTAL, din care: 11.294,00 

1 Oraș Abrud 50,00 

2 Oraș Cîmpeni 100,00 

3 Oraș Teiuș 50,00 

4 Comuna Albac 700,00 

5 Comuna Almașu Mare 50,00 

6 Comuna Avram Iancu 340,00 

7 Comuna Bucium 40,00 

8 Comuna Cenade 50,00 

9 Comuna Ciugud 500,00 

10 Comuna Ciuruleasa 100,00 

11 Comuna Cricău 70,00 

12 Comuna Cut 50,00 

13 Comuna Doștat 50,00 

14 Comuna Hopîrta 50,00 

15 Comuna Intregalde 50,00 

16 Comuna Lopadea Nouă 100,00 

17 Comuna Lupșa 15,00 

18 Comuna Mirăslău 50,00 

19 Comuna Ocoliș 100,00 

20 Comuna Pianu 50,00 

21 Comuna Poiana Vadului 25,00 

22 Comuna Ponor 50,00 

23 Comuna Rîmet 40,00 

24 Comuna Roșia de Secaș 20,00 

25 Comuna Sălciua 50,00 

26 Comuna Sîncel 50,00 

27 Comuna Sîntimbru 450,00 

28 Comuna Sohodol 50,00 

29 Comuna Stremț 100,00 

30 Comuna Șugag 50,00 

31 Comuna Vadu Moților 50,00 

32 Județul Alba 7.794,00 

  

                                     AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU          

 



ROMÂNIA  

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - 

teritoriale din Județul Alba a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata 

pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 2018 

 

 

 

Conform prevederilor Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, prin 

derogare de la prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 

completările ulterioare, din cota de 17.25%, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul 

de stat, se constituie un fond la dispoziția Consiliului Județean, rezultat prin înmulțirea 

numărului de locuitori ai județului cu suma de 25 lei, care se repartizează prin hotărâre de 

Consiliului Județean, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru achitarea arieratelor provenite 

din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii 

arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de 

infrastructură care necesită cofinanțare locală. 

Prin adresa nr. ABG_STZ-818/11.01.2018 Administrația Județeana a Finanţelor Publice a 

Judeţului Alba ne-a comunicat Decizia nr. 1/10 ianuarie 2018 a Şefului Administrației Județene 

a Finanțelor Publice Alba privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

si a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 

2018 și  estimările pentru anii 2019-2021, aprobate pentru Județul Alba prin Legea bugetului de 

stat pe anul 2018. 

De asemenea prin Legea bugetului de stat pe anul 2018, în anexa nr. 6, Judeţului Alba i-

au  fost alocate sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 

privind drumurile judeţene și comunale, sume repartizate în funcție de lungimea și starea tehnică 

a acestora. 

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

hotărâre înregistrat cu nr. 25 din 25 ianuarie 2018, pentru aprobarea repartizării pe unităţi 

administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugata pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 2018. 

 

Preşedinte, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE 

Nr. 1575/25 ianuarie 2018 

 

 

Raport de specialitate 

pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Județul Alba 

a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene și 

comunale, pe anul 2018 

 

 

In Monitorul Oficial al României nr.4/03.01.2018 partea I a fost publicata Legea nr. 

2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018. 

Conform prevederilor art. 6 alin. 1 din legea menționată, în anul 2018, prin derogare de la  

prevederile art. 32 si 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările 

și completările ulterioare, la nivelul județelor se constituie un fond la dispoziția Consiliilor 

Județene, din cota de 17.25% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, fond 

care se repartizează prin hotărâre, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru achitarea arieratelor 

provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a 

vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea 

proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. 

Administrația Județeană a Finanţelor Publice a Judeţului Alba, prin adresa nr. ABG_STZ-

818/11.01.2018 ne-a comunicat Decizia nr. 1/10.01.2018 a Sefului Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Alba privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată si a 

cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2018 si 

estimările pentru anii 2019-2021, aprobate pentru Județul Alba prin Legea bugetului de stat pe 

anul 2018. 

În sensul celor prezentate mai sus și urmare a analizei solicitărilor fundamentate ale 

ordonatorilor principali de credite ai unităților administrativ-teritoriale, din Județul Alba, se 

propune repartizarea sumelor alocate din cota defalcată din impozitul pe venit, pentru 

echilibrarea bugetelor locale, conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre, pentru 

achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea 

cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru 

susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, aflate în derulare, ale 

unităţilor administrativ-teritoriale,  

Pentru anul 2018, prin Legea bugetului de stat, Judeţului Alba i-au fost repartizate  sume 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind  drumurile 

judeţene și comunale,  în sumă de  11.294 mii lei, suma ce se repartizează urmare a analizei 

solicitărilor fundamentate ale ordonatorilor principali de credite ai unităților administrativ 

teritoriale, în funcție de lungimea și starea tehnică a acestora, conform anexei nr. 2 la prezentul 

proiect de hotărâre. 

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

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub numărul 25 din 25 ianuarie 2018. 

 

Director executiv  

Marian Florin Aitai 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba,  a 

bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2018 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă extraordinară în luna februarie 2018; 

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al 

Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi 

a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  

pe anul 2018; 

 - raportul de specialitate nr. 1577/25 ianuarie 2018, al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa nr. ABG_STG -711/11 ianuarie 2018 a Administrației Județene a Finanţelor 

Publice Alba privind comunicarea cotelor defalcate din impozitul pe venit estimate a se încasa în 

anul 2018 și a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pe anul 2018, precum și estimările 

pe anii 2019-2021; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. b și alin. 3 lit. a 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. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 

 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. Bugetul general al Judeţului Alba, pe anul 2018, se stabileşte în sumă de 

509.892,22  mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr.1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Alba, pe anul 2018, în sumă de 315.097,56 

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 2018, se 

stabileşte în sumă de 231.582,00 mii lei. 

                (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2018, se 

stabileşte în sumă de 83.515,56 mii lei. 

Art. 3. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2018 în sumă de 

55,00  mii lei, potrivit anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii pe anul 2018,  în sumă de 230.158,13 mii lei, în structura prevăzută în 

anexa nr.4 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                 (2) Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2018 - secţiunea de funcţionare, se stabileşte în sumă de 206.226,43 mii 

lei. 

                 (3) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2018 - secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 23.931,70 mii 

lei. 



  Art. 5. (1) Cheltuielile pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2018, se stabilesc în sumă 

de 42.260,38  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

Consiliului Județean Alba pe anul 2018. 

                         (3) Cotizaţiile Judeţului Alba pe anul 2018,  se stabilesc conform anexei nr. 5„a” 

- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 6. (1) Cheltuielile pentru Serviciul Public Județean „Salvamont - Salvaspeo” Alba, 

pe anul 2018, se stabilesc în sumă de 2.402,50 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 6 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

             (2) Se aprobă un număr de 17 posturi pe anul 2018, pentru Serviciul Public 

Judeţean „Salvamont - Salvaspeo” Alba. 

Art. 7. Cheltuielile pentru Centrul Militar al Judeţului Alba pe anul 2018, se stabilesc în 

sumă de 463,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 7 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 8. Cheltuielile pentru „Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Unirea al Județului 

Alba”, pe anul 2018 se stabilesc în sumă de 300,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 8 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 9. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Învăţământul preuniversitar de stat - 

învăţământul special”, pe anul 2018, se stabilesc în sumă de 2.535,00 mii lei, în structura 

prevăzută în anexa nr. 9 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

               (2)  Repartizarea sumei de 2.535,00 mii lei este următoarea: 

          Centrului  Școlar de Educație Incluzivă Alba,  suma de  1.627,90 mii lei, 

conform anexei nr. 9„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

         Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba, suma de 

135,00 mii lei,  conform anexei nr. 9„b” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

          Învățământ special integrat în învățământul de masă  - Finanțarea drepturilor 

copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special,  suma de  

772,10 mii lei, conform anexei nr. 9„c” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 10. Cheltuielile pentru „Programul pentru școli al României”, pe anul 2018, se 

stabilesc  în sumă de 4.979,00 mii lei. 

Art. 11. (1)  Cheltuielile pentru activitatea „Sănătate”, pe anul 2018, se stabilesc în sumă 

de 21.343,00 mii lei. 

              (2)  Repartizarea pe unităţi de sănătate publică este următoarea: 

     Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                        20.517,00 mii lei 

     Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                   686,00 mii lei 

Art. 12. (1) Cheltuielile pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia, pe anul 

2018, se stabilesc în sumă de 2.095,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 10 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

                          (2) Se aprobă un număr de 29 posturi pe anul 2018, pentru Biblioteca Judeţeană 

„Lucian Blaga” Alba Iulia. 

               (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative, pe anul 2018, pentru 

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia, potrivit anexei nr. 10„a” - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 13. Sprijinul financiar pentru acţiunile desfăşurate pentru activităţi educativ -

sportive, pe anul 2018,  se stabileşte în sumă de 2.000,00  mii lei. 

Art. 14. Contribuţiile pe anul 2018, pentru personalul neclerical şi repartizarea, pe culte 

religioase a sumei de 17.675,00 mii lei, se stabileşte potrivit anexei nr. 11 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 15. (1) Sprijinul financiar pentru construirea, reabilitarea şi repararea lăcaşurilor de 

cult, pentru anul 2018, se stabileşte în sumă de 1.000,00  mii lei. 

              (2) Repartizarea sumei de 1.000,00 mii lei se aprobă prin hotărâre a Consiliului 

Judeţean Alba, pe baza solicitărilor, întocmite în condiţiile legii, de cultele religioase. 

Art. 16. (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi 

religiei”, pe anul 2018, se stabilește în sumă de 2.629,00 mii lei , în structura prevăzută în anexa 

nr. 12 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

     (2) Se aprobă un număr de 4 posturi pe anul 2018, pentru managerii instituțiilor 

publice de cultură. 



               (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural, educative și sportive pe anul 

2018, potrivit anexei nr. 12„a” și Programul activităților cultural educative pe anul 2018, 

potrivit anexei nr.  12„b” - părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 17. (1) Cheltuielile pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  

Copilului Alba, pe anul 2018, se stabilesc în sumă de 149.926,00 mii lei, în structura prevăzută 

în anexele nr. 13„aˮ și nr. 13„bˮ - părți integrante ale prezentei hotărâri. 

                (2) Se aprobă un număr de 1113 de posturi pe anul 2018, pentru Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Alba. 

Art. 18. Cheltuielile pentru activitatea „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe”, pe anul 

2018, se stabilesc în sumă de 4.707,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 14 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 19. Cheltuielile pentru activitatea „Protecţia mediului” pe anul 2018, se stabilesc în 

sumă de 4.993,55 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 15 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 20. Cheltuielile pentru „Acţiuni generale economice”, pe anul 2018, se stabilesc în 

sumă de 70,00 mii lei. 

 Art. 21. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Transporturi” pe anul 2018, se stabilesc în 

sumă de 37.936,66  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, potrivit anexelor nr. 16„a”, nr. 16„b” și nr. 16„c” - părţi 

integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 22. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Turism” pe anul 2018,  se stabilesc în sumă de 

368,00  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 17 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

             (2) Se aprobă Programul activităţilor în domeniul turismului pe anul 2018,  

potrivit  anexei  nr. 17„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 23. Se aprobă Programul activităţilor din domeniul dezvoltării economice pe anul 

2018, conform anexei nr. 18 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 24. Se aprobă Agenda evenimentelor Județului Alba pe anul 2018, în structura 

prevăzută în anexa nr. 19 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 25. Se aprobă cheltuielile pentru „Alte servicii  în domeniile locuințelor, serviciilor și 

dezvoltării comunale” aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru Județul Alba, 

pe anul 2018, în sumă de 55,00 mii lei, potrivit anexei nr. 20 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 26. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Direcţia 

Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba pe anul 2018,  în sumă de 1.727,59 mii lei, 

în structura prevăzută în anexa nr. 21 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

               (2) Se aprobă un număr de 25 posturi pe anul 2018, pentru Direcţia Publică 

Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba.   

Art. 27. (1) Se aprobă bugetul  de venituri și cheltuieli pe anul 2018, pentru Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în sumă de 203.918,26 mii lei,  în structura prevăzută în anexa 

nr. 22 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                           (2) Se aprobă un număr de 1430 posturi pe anul 2018, pentru Spitalul Judeţean 

de Urgenţă Alba Iulia. 

Art. 28. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, pentru Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 9.608,04 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 23 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

              (2) Se aprobă un număr de 130 posturi pe anul 2018, pentru Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud. 

Art. 29. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, pentru Muzeul 

Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 5.761,37 mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 24 

- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

               (2) Se aprobă un numar de 86 posturi pe anul 2018, pentru Muzeul Naţional al 

Unirii Alba Iulia. 

               (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Muzeului Național al 

Unirii Alba Iulia pe anul 2018, potrivit anexei nr. 24„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 



Art. 30. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, pentru Teatrul de 

Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 4.427,77 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 

25 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

              (2) Se aprobă un număr de 28 posturi pe anul 2018, pentru Teatrul de Păpuşi  

„Prichindel” Alba Iulia. 

              (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Teatrului de Păpuşi  

„Prichindel” Alba Iulia pe anul 2018, potrivit anexei nr. 25„a” - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 31. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, pentru Centrul de 

Cultură „Augustin Bena” Alba, în sumă de 3.616,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 

26 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

              (2) Se aprobă un număr de 59 posturi pe anul 2018, pentru Centrul de Cultură 

„Augustin Bena” Alba. 

              (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative  al Centrului de Cultură 

„Augustin Bena” Alba, pe anul 2018, potrivit anexei nr. 26„a”- parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 32. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, pentru Direcţia 

Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, în sumă de 1.099,10 mii lei, în structura 

prevăzută în anexa nr. 27 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

               (2) Se aprobă un numar de 18 posturi pe anul 2018, pentru Direcţia Judeţeană de 

Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba. 

Art. 33. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de 

finanțare și a creditelor de angajament pe anul 2018, în structura prevăzută în anexa nr. 28 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 34. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții cu  finanțare din 

donații și sponsorizări pe anul 2018, în structura prevăzută în anexa nr. 29 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

 

Art. 35. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari 

de credite, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 36. 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. 

 

 

   NOTĂ: Aceasta este forma definitivă a proiectului de hotărâre propus de inițiator 

  

                            AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU          

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 1 

Alba Iulia, 25 ianuarie 2018 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului 

local al judeţului Alba,  bugetului fondurilor externe nerambursabile  şi a bugetelor 

instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe 

anul 2018 

  

 

La elaborarea, fundamentarea şi definitivarea bugetului general al Judeţului Alba, pe anul 

2018  cu cele trei componente (bugetul local al județului, bugetul fondurilor externe 

nerambursabile, bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii) s-au avut în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/2018, a Legii 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a 

celorlalte acte normative specifice, analiza reală a posibilităților de încasare a veniturilor 

(ținându-se cont și de gradul de realizare al acestora din anul precedent) și utilizarea  fondurilor  

în condiții de eficiență, urmărindu-se eficientizarea activităţii atât a Judeţului Alba cât şi a 

instituţiilor subordonate. 

Bugetul general al Județului Alba pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021, este 

rezultatul cumulării veniturilor și cheltuielilor bugetului local al județului,  a bugetului fondurilor 

externe nerambursabile, a bugetelor instituțiilor şi activităţilor finanțate integral sau parţial din 

venituri proprii și reflectă dimensiunea efortului financiar public al unității administrativ-

teritoriale Județul Alba.   

Ca urmare, bugetul local al Județului Alba pe anul 2018 se stabileşte la partea de venituri 

în sumă de 241.623,00 mii lei, iar la partea de cheltuieli în  sumă de 315.097,56 mii lei, aceasta 

cuprinzând și suma aferentă categoriilor de cheltuieli finanțate din excedentul anului precedent, 

în cuantum de 73.474,56 mii lei. Excedentul bugetului local provine din excedentul  bugetului 

local la 31.12.2017 și din excedentul neutilizat din anii anteriori și reportat pe anul 2018 și poate 

fi utilizat în faza de programare, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare iar  în 

timpul anului, excedentul bugetului local poate fi utilizat ca sursă de acoperire a golului temporar 

de casă.  

Detalierea pe capitole, subcapitole paragrafe şi titluri a veniturilor şi a cheltuielilor 

cuprinse în bugetul Județului Alba pentru anul 2018, precum şi pe cele două secţiuni ale 

bugetului, se prezintă în anexele la proiectul de hotărâre. Menţionăm faptul că aceste cheltuieli 

au fost stabilite  pe baza propunerilor de cheltuieli detaliate pe articole şi alineate ale aparatului 

de specialitate al Consiliului Judetean Alba și ale ordonatorilor tertiari de credite din subordine 

conform legii, în urma unor analize, verificări şi fundamentări, propunându –se varianta de 

funcţionalitate pentru aparatul propriu şi unităţile subordonate, implicit de dezvoltare, care a 

putut fi stabilită în strictă corelare cu posibilităţile reale de încasare a veniturilor. 

Concomitent cu aprobarea bugetului, se aprobă constituirea şi utilizarea excedentului 

rezultat la încheierea exerciţiului financiar al anului 2017, conform proiectului de hotărâre nr. 

26/25 ianuarie 2018. 

 În ceea ce privește bugetul fondurilor externe nerambursabile se stabileste în sumă de 

55,00 mii lei,  iar a treia componentă a bugetului general, bugetul instituţiilor publice  şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  se stabileste in suma de 230.158,13 

mii lei. 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propun spre aprobare programele de activitate pentru 

anul 2018,  bugetate și prezentate în conformitate cu dispoziţiile legale in vigoare, fiind 

întocmite astfel programe pe domenii de activitate iniţiate de ordonatorul principal de credite, 

respectiv de ordonatorii terţiari de credite, coordonate de ordonatorul principal de credite, 

precum şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare. 



De asemenea se propune spre aprobare numărul de personal permanent şi temporar şi 

fondul de salarii pentru fiecare instituţie publică subordonată şi aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

  Ținând cont de cele prezentate mai sus, vă supunem dezbaterii şi aprobării proiectul de 

hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba,  

bugetului fondurilor externe nerambursabile  şi a bugetelor instituţiilor publice  şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2018, înregistrat cu nr. 1/25 ianuarie 

2018. 

 

 

Presedinte, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢAN 

Direcţia Dezvoltare Bugete 

Nr. 1577/ 25.01.2018 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Alba, bugetului 

local al judeţului Alba,  a bugetului fondurilor externe nerambursabile  şi a bugetelor 

instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe 

anul 2018 

Elaborarea, fundamentarea şi definitivarea bugetului general al Judeţului Alba, respectiv 

a bugetului local, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetului instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018 si estimarile 

pe anii 2019-2021 s-a realizat având la bază prevederile Legii finanțelor publice locale nr. 

273/2006 cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 2/2018 – legea bugetului de stat 

pe anul 2018, Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele masuri bugetare 

modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, Ordonanței de 

Urgenţă a Guvernului nr.91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. 

La întocmirea proiectului de buget s-a ţinut cont de destinaţia sumelor alocate de 

Administrația Județeană a Finanţelor Publice Alba, sume comunicate prin adresa nr. ABG_STG -

711/11.01.2018, atât la repartizarea pe venituri, cât şi pe capitole de cheltuieli bugetare, iar unde 

s-a constatat că sumele din TVA sunt insuficiente, s-a completat cu sume din venituri proprii, aşa 

cum prevede art.5, alin 6 din Legea bugetului de stat nr. 2/2018 si anume : ,,Pentru finanţarea 

cheltuielilor prevăzute la alin. (1) şi (3), autorităţile administraţiei publice locale alocă pe lângă 

sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi sume din bugetele locale ale acestora”. 

Bugetul general al Judeţului Alba pe anul 2018 si si estimarile pe anii 2019-2021este 

stabilit ca urmare a consolidării bugetelor componente și anume bugetul local a judeţului Alba, 

bugetului fondurilor externe nerambursabile, precum şi a bugetele instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi se prezintă astfel: 

 

  Venituri  Cheltuieli  

BUGET GENERAL 2018 436.417,66 509.892,22 

      

Bugetul local al judeţului Alba 241.623,00 315.097,56 

Bugetul fondurilor externe nerambursabile                             55,00 55,00 

Bugetul instituţiilor publice  finanţate integral  sau 

parţial din venituri proprii                     230.158,13 230.158,13 

Transferuri din bugetul local în bugetul fondurilor 

externe nerambursabile și bugetul instituțiilor și 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii și subvenții(se scad) 35.418,47 35.418,47 

      În cadrul bugetului, veniturile se aprobă și se înscriu pe surse de provenienţă, iar 

cheltuielile sunt grupate după natura lor economică și destinaţia acestora. Aşadar, bugetul local 

al Judeţului Alba pe anul 2018 este stabilit la partea de venituri în suma de 241.623,00  mii lei 

şi cuprinde următoarele  categorii de venituri:  

 Venituri proprii ( taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau 

pe desfasurarea de activitati,venituri din concesiuni si inchirieri, venituri din 

prestari servicii, amenzi penalitati, alte venituri, cotele defalcate din impozitul pe 

venit)  - 53.500,00 mii lei; 

 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul judeţului  - 61.119 mii lei; 



 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 

privind drumurile judeţene – 7.794,00mii lei 

 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru echilibrarea bugetelor locale  

- 25.059,00 mii lei; 

 Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu 

handicap – 86.799,00 mii lei; 

 Finanţarea Programului  Naţional de  Dezvoltare Locală- 5.980,00 mii lei 

 Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări – 

1.300,00 mii lei. 

În anul 2018, prin derogare de la prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare, repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe 

venit estimat a fi încasat  și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale s-a efectuat  ținand cont și de prevederilor art 6 alin 14 din Legea nr. 2 privind 

bugetul de stat pe anul 2018, respectiv s-a avut in vedere ca  veniturile proprii estimate a fi 

încasate în anul 2018 sa fie la nivelul celor realizate de unitățile administrativ teritoriale la data 

de 31 decembrie 2016. În acest sens  se constată în anul 2018 o diminuare a acestor sume alocate  

si Județului Alba față de anul 2017 în sumă absolută de 4.323,00 mii lei. 

La partea de cheltuieli sunt cuprinse sume destinate finanţării cheltuielilor curente și de 

capital, in principal  pentru:   

 datoria publica  – 10.180,00 mii lei; 

 obiectivele de investiţii  conform programului de investiții– 49.071,66 mii lei 

 sistemul de asistenţă socială – 142.424,00 mii lei; 

 activităţiile din domeniul învăţământului (finantarea cheltuielilor prevazute de 

art.104 alin 2 litera b)-d) din Legea educatiei nationale nr.1/2011cu modificările și 

completările ulterioare, din învăţământ special si centrele judetene de resurse și 

asistență educaționala; implementarea Programului pentru scoli al Romaniei în 

perioada ianuarie – iunie a anului scolar 2017-2018, potrivit prevederilor Hotararii 

Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in 

perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia  

in anul scolar 2017-2018 , finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale 

speciale care frecventeaza  invatamantul special, potrivit prevederilor Hotararii 

Guvernului nr.564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu 

cerinte educationale specialescolarizati in sistemul de invatamant preuniversitar in 

conformitate cu prevederile lit A din anexa la Hotararea Guvernului nr.904/2014 

pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevazute de 

art.129 alin (1) din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor 

copilului– 7.492,00 mii lei; 

 activităţile din domeniul culturii şi sănătăţii – 57.751,47 mii lei; 

 proiectele din fonduri externe nerambursabile respectiv "Fazarea proiectului 

Sistem de management integrat al deșeurilor în județul  Alba proiect finanțat în 

cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM);  “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 –DN74 (Cerbu)“, 

finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 6, 

Prioritatea de investiții 6.1 – Contractul de finanțare nr. 139/28.06.2017 – 

6.800,00 mii lei. 

 

In total cheltuieli ale bugetului local, suma cea mai mare este destinata cheltuielilor cu 

asistenta socială, suma alocata Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Alba, aceasta categorie  reprezentând 47,58%. Totodata în anul 2018 au fost alocate fonduri   

pentru  Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba,  Centrul Militar al Județului Alba, Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență Unirea Alba Iulia, Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Centrului 

Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba,  Sănătate ( transferuri pentru finanțarea 

cheltuielilor de capital și curente pentru Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia și pentru 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud), Alte acțiuni în domeniul culturii, transferuri pentru 

finanțarea cheltuielilor de capital și curente ale unitatilor subordonate respectiv: Directia Publica 



Comunitara de Evidenta a Persoanei, Centrul de Cultura Augustin Bena, Muzeul National al 

Unirii Alba, Teatrul de Papusi Prichindel, Directia de dezinsectie si Ecologizare Mediu,  Servicii 

și dezvoltare publică, Protecția mediului, Transporturi, Turism precum și pentru activitatea 

proprie. 

 

 În conformitate cu prevederile Ordinul MFP nr.3244/19.12.2017 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, cu modificarile si 

completarile ulterioare și ale Ordinului nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor 

publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din 

venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor 

fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de 

privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare 

a acestora, cu modificările şi completările ulterioare, excedentul rezultat la încheierea 

exercitiului bugetar, respectiv excedentul bugetului local este în sumă de 118.865,36 mii lei iar 

excedentul  bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii în sumă de 1.067,30 mii lei. 

 Excedentul bugetului local se utilizează în anul 2018 potrivit prevederilor art.58  din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare  şi 

se reflectă în bugetul local al judeţului, astfel: 

- în faza de programare, excedentul se utilizează ca sursă de finanţare a cheltuielilor 

secţiunii de dezvoltare 

- în timpul anului, excedentul poate fi utilizat ca sursă de acoperire a golului temporar 

de casă 

- pentru acoperirea eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, 

după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar. 

Astfel, în anul 2018 din excedentul bugetului local constituit la 31.12.2017, suma de  

73.474,56 mii lei este destinata utilizaii ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 

dezvoltare, iar suma de 5.000,00 mii lei este destinata utilizarii ca sursă de acoperire a golului 

temporar de casă provenit din eventualele decalaje dintre veniturile şi cheltuielile secţiunii de 

funcţionare. 

In anul 2018 printre obiectivele de investitii propuse a se finanța din excedentul bugetului 

local constituit la data  31.12.2017, sunt: 

 Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediul Consiliului Județean Alba 

cu extindere suma de 11.950,00 mii lei 

  Amenajare depozit ceramică veche suma de 1.000,00 mii lei 

 Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș suma de 3.500,00 

mii lei 

 RK Secțiile Cardiologie, Medicină Internă suma de 2.300,00 mii lei 

 RK Mansardare Corpuri C+D suma de 5.210,00 mii lei 

 RK Secția recuperare, medicină fizică și balneologie suma de 3.000,00 mii lei 

 Lucrări de intervenţie asupra clădirii pentru reabilitare şi extindere a Teatrului de 

Păpuși „Prichindel” Alba Iulia suma de 1.838,00 mii lei 

 Modernizare drum județean DJ107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - 

Câmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău – limită județul 

Hunedoara suma de 4.064,99 mii lei 

 Modernizare drum județean DJ107G: DJ 107D (Ocna Mureş) - Noșlac - Căptălan 

- Copand - Stîna de Mureș - Găbud – limită județul Mureș suma de 3.467,00 mii 

lei 

 Modernizare drum județean DJ107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gîmbaş - 

Aiud (DN 1) suma de 2.707,78 mii lei 

Obiectivele investiții care vor fi finanțate în anul 2018 din excedentul bugetului local sunt 

prezentate  detaliat în Proiectul de Hotărâre  al Consiliului Judetean Alba nr.26/25.01.2018 

Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare, bugetul local cuprinde două secţiuni respectiv: secţiunea de 

funcţionare, acea parte obligatorie ce cuprinde veniturile  necesare finanţării cheltuielilor 

curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege şi secţiunea de dezvoltare – parte 

complementară a bugetului care cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital aferente 



implementării politicilor de dezvoltare de la nivel judeţean. Drept urmare, secțiunea de 

funcționare astfel structurată este stabilită la suma de 231.582 mii lei, iar secțiunea de dezvoltare  

în sumă de 83.515,56 mii lei. 

 

 În anul 2018 prin legea bugetului de stat nr.2/2018, anexa nr.10, Judetului Alba i-au fost 

alocate un numar de 797 de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult iar 

repartizarea pe unități de cult efectuându-se având în vedere solicitările acestora înregistrate la 

Consiliul Județean Alba precum și a numărului de enoriași.  

 

 Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2018 este în sumă de 55,00 mii lei 

și cuprinde sume destinate realizării Proiectului “SIMPLA – Planificare durabilă multisectorială 

integrată (Sustainable Integrated Multi-sector PLAnning)” finanţat în cadrul Programului 

Orizont 2020,  H2020-EE-2015-3-MarketUptake “Creşterea capacităţii autorităţilor publice de a 

planifica şi implementa politici şi măsuri în domeniul energiei durabile”. 

 

 

Bugetul instituţiilor publice  și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii pe anul 2018 totalizează sumele destinate finanţării activităţilor următoarelor instituţii 

subordonate: 

  

Venituri  

mii lei Cheltuieli     mii lei 

TOTAL BUGET 230.158,13 230.158,13 

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia                                      5.761,37 5.761,37 

Teatrul de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia                               4.427,77 4.427,77 

Centrul de Cultură „Augustin Bena”   

Alba                                    3.616,00 3.616,00 

 Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă 1.727,59 1.727,59 

Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                                203.918,26 203.918,26 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                           9.608,04 9.608,04 

Direcția Județeana de Dezinsecție și 

Ecologizare Mediu            1.099,10 1.099,10 

   Secțiunea de funcționare a bugetului instituţiilor publice  si activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii pe anul 2018,  este în cuantum de 206.226,43 mii lei, iar secțiunea 

de dezvoltare 23.931,70 mii lei. 

În ceea ce privește excedentul bugetelor instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii  acesta este constituit în sumă de 1.067,30  mii lei. În 

anul 2018 suma de 13,60 mii lei este utilizată ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 

dezvoltare iar  suma de 1.053,70 mii lei este utilizată ca sursă de finanţare a cheltuielilor 

secţiunii de functionare. 

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli s-a avut în vedere aplicarea prevederilor 

art. 14 din Legea nr. 273/2006, potrivit căruia in bugetul pe anul 2018 au fost prevăzute distinct 

credite bugetare destinate stingerii plăților restante înregistrate la finele anului anterior,  în sumă  

totală de 146,63 mii lei, sumă care se regăsește în bugetul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, 

iar la fundamentarea veniturilor proprii pentru anul curent  ordonatorii de credite au ținut cont  

de gradului de realizare a veniturilor proprii programate în ultimii 2 ani astfel încât în cazul în 

care acesta este mai mic de 97% pe fiecare an, veniturile prognozate să fie cel puțin la nivelul 

realizărilor din anul precedent. 

Totodată,  la fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare s-au 

avut în vedere programele de activitate propuse de ordonatorii de credite corelate cu 

posibilităţile reale  de încasare a veniturilor bugetare, programe care se se aprobă ca anexe la 

buget, conform dispoziţiilor articolului 26 alin.6 din Legea 273/2006, privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

De asemenea, ca anexă distinctă la buget este și Programul de investiții publice pe 

grupe de investiții și surse de finanțare, în care sunt nominalizate obiectivele de investiții propuse 



pentru anul 2018 și estimarile pe anii 2019-2021, grupate pe obiective de investiții noi, în 

continuare și alte cheltuieli de investiții. 

În ceea ce privește fundamentarea cheltuielilor cu salariile pe anul 2018 s-a avut în 

vedere numărul de posturi ocupate în statul de funcții al aparatului de specialitate și ale  

instituțiilor subordonate, precum și prevederile art. 38 alin. 3 din Legea cadru nr. 153/2017 

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

ulterioare, ce prevede modul de stabilire a salariilor pentru personalul din sectorul bugetar în 

anul 2018. 

Potrivit art. 26 alin (3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale numărul de 

personal, permanent şi temporar,  se aproba distinct, prin anexa la bugetul fiecărei instituţii 

publice. Numărul de salariaţi aprobat fiecărei instituţii publice nu poate fi depăşit. 

La fundamentarea numărului de posturi pentru fiecare instituție publică subordonată s-au 

avut în vedere propunerile ordonatorilor terțiari de credite ai acestor instituții, precum şi actele 

normative specifice fiecărui domeniu de activitate şi anume:   

 art. III din O.U.G. 63/2010 pentru aparatul de specialitate, managerii instituțiilor publice de 

cultura, Biblioteca Județeană "Lucian Blaga" Alba, Centrul de cultura "Augustin Bena" Alba, 

Muzeul National al Unirii Alba Iulia, Teatru de Păpuși "Prichindel"Alba Iulia, Direcția 

Județeană de Dezinsecție si Ecologizare Mediu Alba, Direcția Publica Comunitară de 

Evidență a Persoanelor Alba și Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Alba; 

 H.G. nr. 1434/2004 şi H.G. 867/2015 pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba; 

 O.M.S nr. 1224/2010 pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia și Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud. 

    Menționăm că proiectul previzionat al bugetului local al Județului Alba, al bugetului 

fondurilor externe nerambursabile și al bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

parţial sau integral din venituri proprii a fost afisat la avizierul Consiliului Județean Alba și pe 

pagina de internet http://www.cjalba.ro în data de 04.01.2018. 

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

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

Director executiv, 

Marian Florin Aitai 

 

 

 

http://www.cjalba.ro/





































































































































































































































































































































































































































































	27 PH modificare valoare de inventar bun imobil sediu Centrul Militar Judetean Alba
	28 PH aprobare Protocol de colaborare Antidrog
	29 PH  aprobare Protocol de colaborare Crucea Rosie
	30 PH aprobare Acord de asociere  ISU proiect Prietenii pompierilor
	31 PH  aprobare Protocol de   colaborare IPJ Alba Educatie rutiera
	32 PH aprobare Acord de asociere cu Universitatea 1 Decembrie 1918
	33 PH aprobare Protocol  colaborare cu ISJ Alba 2018
	34 PH aprobare Protocol ANTIP 2018
	35 PH  sustinere activitati ALEA 2018
	36 PH abrobare  indicatori tehnico ec actualizati si a cotei de cofinantare Sala Unirii
	26 PH constituire si utilizare excedent  2018
	25 PH repartizare sume echilibrare bugete locale  2018



