
  
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

AL JUDEȚULUI ALBA 

OCTOMBRIE 2017 

I. HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA 

II. DISPOZIȚII EMISE DE PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

III. ORDINE EMISE DE PREFECTUL JUDEȚULUI ALBA  

Anul XXIV Nr. 10/2017 



  
2 

CUPRINS 

 

I. HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA 

 

1. Hotărârea nr. 309/19 octombrie 2017 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Drumuri și Poduri Locale Alba S.A ......................... 6 

2. Hotărârea nr. 310/19 octombrie 2017 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Parcul Industrial Cugir  S.A...................................... 9 

3. Hotărârea nr. 311/19 octombrie 2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice 

faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Modernizare 

drum județean DJ 107 Z: Ciumbrud (DJ 107 E) - Păgida – Gîmbaş - Aiud (DN 1)” ......................... 12 

4. Hotărârea nr. 312/19 octombrie 2017 privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului 

local al  Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile 

și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 

pentru trimestrul III al anului 2017 ..................................................................................................... 17 

5. Hotărârea nr. 313/19 octombrie 2017 privind aprobarea modificării Organigramei şi a 

Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia ........................................................ 18 

6. Hotărârea nr. 314/19 octombrie 2017 pentru modificarea si completarea articolului 3 al 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 106/16 martie 2017 cu privire la aprobarea repartizării pe 

unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotelor și sumelor defalcate din unele venituri 

ale bugetului de stat, precum și pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugata pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 2017 ............................................................ 19 

7. Hotărârea nr. 315/19 octombrie 2017 pentru modificarea și completarea articolului 2 al 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 108/16 martie 2017 privind constituirea şi utilizarea 

excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii, în anul 2017 ....................................................................................... 22 

8. Hotărârea nr. 316/19 octombrie 2017 privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, 

a bugetului local al Judeţului Alba   a bugetului creditelor interne şi a bugetelor instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii,  pe anul 2017 .................... 26 

9. Hotărârea nr. 317/19 octombrie 2017 privind aprobarea modificării Statului de funcţii al 

Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia ............................................................................................... 30 

10. Hotărârea nr. 318/19 octombrie 2017 cu privire la numirea domnului Forda Lucian Onoriu 

în funcţia de director la Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba ................................ 33 

11. Hotărârea nr. 319/19 octombrie 2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra 

imobilului teren agricol extravilan identificat prin CF 75964 Ciugud - monument istoric situat în 

comuna Ciugud, judeţul Alba .............................................................................................................. 34 

12. Hotărârea nr. 320/19 octombrie 2017 cu privire la aprobarea finanțării programului sportiv 

„Performanţa la nivel înalt pentru sportivii olimpici şi neolimpici de la CS Unirea Alba Iulia” al 

Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, aferente anului competiţional 2017 ........................................... 35 

13. Hotărârea nr. 321/19 octombrie 2017 cu privire la aprobarea finanțării programului sportiv 

„Finanţare program sportiv - Baschet” al Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia, aferente 

anului competiţional 2017-2018 .......................................................................................................... 39 

14. Hotărârea nr. 322/19 octombrie 2017 privind aprobarea propunerii de omologare a traseelor 

turistice montane din judeţul Alba ...................................................................................................... 43 



  
3 

15. Hotărârea nr. 323/19 octombrie 2017 privind aprobarea finanțării programului sportiv 

Openul Internaţional de Şah al României al Federaţiei Române de Şah ............................................ 47 

16. Hotărârea nr. 324/19 octombrie 2017 privind aprobarea modificării Statului de funcţii al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba .................................................. 50 

17. Hotărârea nr. 325/19 octombrie 2017 privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu 

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

speciale, pe traseul Ciumbrud - Teiuş, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL ............ 61 

18. Hotărârea nr. 326/19 octombrie 2017 privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu 

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

speciale, pe traseul Teiuş - Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL ............ 63 

19. Hotărârea nr. 327/19 octombrie 2017 privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu 

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

speciale, pe traseul Alba Iulia - Teiuş, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL ............ 65 

20. Hotărârea nr. 328/19 octombrie 2017 privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu 

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

speciale, pe traseul Zlatna - Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL ........... 67 

21. Hotărârea nr. 329/19 octombrie 2017 cu privire la aprobarea unor cheltuieli care vor fi 

efectuate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2017 .................................................................................... 69 

22. Hotărârea nr. 330/19 octombrie 2017 privind modificarea componenței Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba ................................................................................... 70 

23. Hotărârea nr. 331/19 octombrie 2017 privind aprobarea modificării Statului de funcții al 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba ....................................................................... 72 

 

II. DISPOZIȚII EMISE DE PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 
 

1. Dispoziția nr. 593/4 octombrie 2017 cu privire la numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei 

de soluţionare a contestaţiilor la concursul organizat în data de 26 octombrie 2017 pentru 

ocuparea  postului contractual vacant de inspector de specialitate gradul IA la Direcţia dezvoltare 

şi bugete - Serviciul accesare şi coordonare proiecte - Compartimentul monitorizare şi 

sustenabilitate proiecte ........................................................................................................................ 77 

2. Dispoziția nr. 594/4 octombrie 2017 privind delegarea exercitării unor atribuţii ce revin 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, domnului vicepreşedinte Alin Florin CUCUI, în 

perioada 8-13 octombrie 2017 ............................................................................................................. 78 

3. Dispoziția nr. 596/4 octombrie 2017 privind constituirea Echipei de implementare a 

Proiectului ,,ENSuRe – European Network for the Cohesion and Solidarity in Rural areas” 

selectat spre finanţare de către Comisia Europeană în cadrul Programului Europa pentru Cetăţeni 

- Apelul de proiecte 2017 .................................................................................................................... 79 

4. Dispoziția nr. 598/9 octombrie 2017 privind constituirea Comisiilor de evaluare a ofertelor 

pentru atribuirea, prin procedura achiziţiei directe, a contractelor de achiziţie publică având ca 

obiect servicii de informare şi publicitate şi servicii de audit financiar extern pentru proiectul 

“Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus -Rîmeț - Brădești – Geogel – 

Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – 

Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu) ”, finanţat prin 

Contractul de finanţare nr.139/28.06.2017, cod SMIS 2014+: 108707 .............................................. 81 



  
4 

5. Dispoziția nr. 599/9 octombrie 2017 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea 

lucrărilor pentru investiția:  ,,Construire drumuri de acces pentru Centrul de Management 

Integrat al Deșeurilor  Galda de Jos şi pentru staţiile de transfer – Lot 1: Construire drum de 

acces - Centru de management integrat în localitatea Galda de Jos, L=7,400 km” ............................ 83 

6. Dispoziția nr. 600/9 octombrie 2017 cu privire la constituirea Comisiilor de recepție a 

mijloacelor fixe, activelor fixe necorporale, bunurilor (altele decât mijloace fixe), serviciilor, 

lucrărilor de întreținere și reparații curente achiziționate de către Consiliul Județean Alba ............... 85 

7. Dispoziția nr. 601/9 octombrie 2017 cu privire la aprobarea participării reprezentanţilor 

Consiliului Judeţean Alba la întâlnirea de lucru organizată  în cadrul Proiectului „ENSuRe – 

European Network for the Cohesion and Solidarity in Rural areas” .................................................. 95 

8. Dispoziția nr. 602/12 octombrie 2017 privind convocarea Consiliului Județean Alba în ședință 

ordinară, în ziua de 19 octombrie 2017 ............................................................................................... 97 

9. Dispoziția nr. 603/12 octombrie 2017 cu privire la constituirea Comisiei de predare a 

tronsonului din drumul judeţean DJ 106H: Ighiu (DJ 107 H) - Ighiel - Necrileşti - Întregalde (DJ 

107 K)  

10. Dispoziția nr. 604/12 octombrie 2017 cu privire la aprobarea componenţei  Comisiei de 

concurs la concursul organizat în data de 20 octombrie 2017 pentru ocuparea postului vacant de 

medic specialist confirmat în specialitatea endocrinologie la Compartimentul endocrinologie din 

cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia .............................................................................. 100 

11. Dispoziția nr. 605/12 octombrie 2017 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 

pentru atribuirea prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE a contractului de prestări 

servicii de formare profesională ........................................................................................................ 101 

12. Dispoziția nr. 606/16 octombrie 2017 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 

pentru atribuirea prin LICITAŢIE DESCHISĂ a contractului de achiziţie publică având ca 

obiect: „Întreţinere curentă pe timp de iarnă a drumurilor judeţene din Judeţul Alba, în perioada 

2017 - 2018” ...................................................................................................................................... 102 

13. Dispoziția nr. 607/16 octombrie 2017 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 

pentru atribuirea prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ a contractului de achiziţie publică având 

ca obiect: Servicii de proiectare şi asistenţă tehnică pentru obiectivul „Mansardare corpul C1 al 

imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 6, judeţul Alba” .......................... 104 

14. Dispoziția nr. 609/17 octombrie 2017 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 

pentru atribuirea prin procedura simplificată  a contractului de achiziţie publică având ca obiect: 

„Furnizare dotări pentru clădirea Museikon” .................................................................................... 106 

15. Dispoziția nr. 610/17 octombrie 2017 privind modificarea Dispoziţiei Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Alba nr. 604/12 octombrie 2017 cu privire la aprobarea componenţei  

Comisiei de concurs la concursul organizat în data de 20 octombrie 2017 în vederea ocupării 

postului vacant de medic  specialist confirmat în specialitatea endocrinologie  la Compartimentul 

endocrinologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia .............................................. 107 

16. Dispoziția nr. 614/19 octombrie 2017 privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea 

lucrărilor „Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la Museikon”...................................... 108 

17. Dispoziția nr. 616/23 octombrie 2017 privind completarea și modificarea Dispoziției 

Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 420/10 august 2016 cu privire la stabilirea unor 

atribuții privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor, precum și cu privire la 



  
5 

organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale în cadrul aparatului propriu 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, cu modificările și completările ulterioare................... 109 

18. Dispoziția nr. 618/25 octombrie 2017 privind delegarea exercitării atribuţiilor Arhitectului 

Şef domnului Secară Victor Tudor - consilier superior în cadrul Direcţiei amenajarea teritoriului 

şi urbanism,  în perioada 26 - 27 octombrie  2017 ............................................................................ 111 

19. Dispoziția nr. 620/25 octombrie 2017 privind înlocuirea preşedintelui Comisiei de recepție la 

terminarea lucrărilor pentru investiția: ,,Construire drumuri de acces pentru Centrul de 

Management Integrat al Deșeurilor  Galda de Jos şi pentru staţiile de transfer – Lot 1: Construire 

drum de acces - Centru de management integrat în localitatea Galda de Jos, L=7,400 km” ............ 112 

20. Dispoziția nr. 621/26 octombrie 2017 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 

pentru atribuirea prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ a contractului de achiziţie publică având 

ca obiect: Execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul 

Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba Iulia – SALA UNIRII” .......................................................... 114 

21. Dispoziția nr. 622/26 octombrie 2017 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 

pentru atribuirea prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ a contractului de achiziţie publică având 

ca obiect: Servicii de proiectare şi asistenţă tehnică pentru obiectivul „MODERNIZARE DRUM 

JUDEŢEAN DJ 704 K: VINEREA (DJ 704) - SĂLIŞTEA (DJ 705 E), JUDEŢUL ALBA” ......... 116 

22. Dispoziția nr. 623/30 octombrie 2017 privind numirea dirigintelui de şantier pentru 

urmărirea lucrărilor la obiectivul „Lucrări de instalare branşament apă şi înlocuire racord canal la 

Museikon” ......................................................................................................................................... 118 

23. Dispoziția nr. 627/31 octombrie 2017 privind constituirea Comisiilor de inventariere a 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii din patrimoniul Consiliului 

Judeţean Alba, la data de 31 decembrie 2017,  stabilirea atribuţiilor comisiilor şi a modului de 

efectuare a inventarierii ..................................................................................................................... 119 

 

III. ORDINE EMISE DE PREFECTUL JUDEȚULUI ALBA 

 

1. Ordinul nr. 460/19 octombrie 2017 privind actualizarea numărului maxim de posturi, pentru 

anul 2017, la nivelul unităţilor administrativ - teritoriale din judeţul Alba  ..................................... 124 

2. Ordinul nr. 461/19 octombrie 2017 privind actualizarea numărului maxim de posturi, pentru 

anul 2017, la nivelul unităţilor administrativ - teritoriale din judeţul Alba  ..................................... 126 

3. Ordinul nr. 467/19 octombrie 2017 privind reactualizarea Comitetului Consultativ de Dialog 

Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Alba  ... 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
6 

 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la 

Societatea Drumuri și Poduri Locale Alba S.A  

 

        Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 19 octombrie  2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală 

a Acţionarilor la Societatea Drumuri și Poduri Locale Alba S.A.; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului 

Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Drumuri și Poduri Locale Alba S.A.;  

- raportul de specialitate nr. 16527/12 septembrie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;  

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

strategii; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. a, art. 91 alin. 2 lit. d și art. 92 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

- art. 2013-2038 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se desemnează doamna Horvat Paraschiva să reprezinte interesele Judeţului Alba în 

Adunarea Generală a Acţionarilor a Societății Drumuri și Poduri Locale Alba S.A. 

Art. 2. Se aprobă Contractul de mandat care va fi încheiat cu reprezentantul Judeţului Alba în 

Adunarea Generală a Acţionarilor a Societății Drumuri și Poduri Locale Alba S.A – conform anexei -  

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să semneze Contractul de 

mandat care va fi încheiat cu persoana desemnată, potrivit art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 4. În temeiul prezentei hotărâri vor fi efectuate modificările corespunzătoare la Oficiul 

Registrului Comerţului. 

Art. 5. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţia dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce  la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. 6. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Societății Drumuri și Poduri Locale Alba S.A, doamnei Horvat Paraschiva, Direcţiei 

juridică şi relaţii publice, Direcţiei dezvoltare și bugete şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

 

Nr. 309 

Alba Iulia, 19 octombrie 2017  
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Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 309/19 octombrie 2017 
 

 

CONTRACT DE MANDAT 

încheiat astăzi,  

……………. 

 

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. I.I.C. Brătianu 

nr. l, Judeţul Alba, reprezentat prin domnul Ion DUMITREL - Preşedinte al Consiliului Judeţean Alba 

denumit în continuare  ”mandant”  

și 

Dl/Dna                                                    denumit în continuare „mandatar" a intervenit prezentul 

contract de mandat, în condiţiile şi limitele ce urmează a fi stabilite în cuprinsul contractului, în aplicarea 

Codului Civil român şi ale Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

       Art. 1. Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele şi pentru 

mandant, a atribuţiilor ce decurg din calitatea de acţionar unic al Judeţului Alba în Adunarea Generală a 

Acţionarilor Societății Drumuri și Poduri Locale Alba S.A. 

III. DURATA CONTRACTULUI 

Art. 2. Mandatarul se împuterniceşte să reprezinte interesele mandantului în vederea realizării 

obiectului contractului,  pe o perioada de 4 ani de la semnarea contractului. 

   IV. OBLIGAŢIILE ŞI ATRIBUŢIILE PĂRŢILOR 
Art. 3. Obligaţiile mandantului: 

 a.) să solicite  rapoarte  de activitate cu măsurile întreprinse de mandatar, pentru aducerea la 

îndeplinire a mandatului; 

 b.) să convoace mandatarul oricând este necesar pentru iniţierea unor activităţi cu impact asupra 

evoluţiei economico-financiare a societăţii; 

Art. 4. Obligaţiile mandatarului: 

În realizarea prezentului contract, mandantul înţelege a împuternici mandatarul pentru a îndeplini 

atribuţiile stabilite prin cele de mai jos, pe baza unui mandat special prealabil din partea mandantului: 

 a.) stabilește bugetul de venituri şi cheltuieli și, după caz,  programul de activitate; 

 b.) discută, aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de 

consiliul de administrație și auditorul financiar, și fixează dividendul; 

 c.) numește, revocă și reînnoiește mandatul membrilor consiliului de administrație, în condițiile 

legii; 

 d.) negociază și aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de 

administrație; 

 e.) monitorizează și evaluează performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura că 

sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății; 

 f.) fixează remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de administrație; 

 g.) numește și demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit 

financiar; 

 h.) completarea sau după caz schimbarea obiectului de activitate al societăţii; 

 i.) schimbarea formei juridice a societății; 

 j.) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societății; 

 k.) dizolvarea anticipată a societății; 

 l.) majorarea, reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi acțiuni; 

 m.) conversia datoriilor societăţii comerciale în acţiuni sau majorarea capitalului social prin 

compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia; 

 n.) contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; 

            o.) gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății; 

            p.) modificarea Actului constitutiv al societăţii; 

            r.) hotărăște asupra oricăror altor probleme care țin de competența Adunării Generale a 

Acționarilor, conform actului constitutiv al societății; 

 Art. 5. În exercitarea mandatului, mandatarul se obligă să îndeplinească următoarele atribuţii: 

 a.) să depună toate diligentele în scopul utilizării eficiente a capitalului societății; 

 b.) să păstreze confidenţialitatea cu privire la activitatea societăţii pe toată durata mandatului, 
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fiind ţinut responsabil de această obligaţie încă un an de la încetarea prezentului contract; 

 c.) să sesizeze mandantul asupra deficienţelor sau neregulilor de natură a periclita funcţionarea 

normală a societăţii pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficienţele sau neregulile nu 

pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune măsurile ce consideră că sunt necesare; 

 d.) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informaţii, date asupra exerciţiului 

mandatului său sau legate de activitatea societăţii. 

        V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRŢILOR 

Art. 6. Răspunderea mandantului: 

a.) răspunderea mandantului va fi operantă în situaţia nerespectării   obligaţiilor asumate prin 

prezentul  contract, precum şi în situaţia executării defectuoase şi a neexecutării  totale/parţiale a 

obligaţiilor asumate; 

b.) mandantul va răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârşite de 

mandatar în exercitarea mandatului său; 

Art. 7. Răspunderea mandatarului: 

a.) având în vedere caracterul oneros al prezentului contract, mandatarul este ţinut răspunzător 

atât pentru dol cât şi pentru culpă. În acest sens, răspunderea sa funcţionează pentru neexecutarea 

totală/parţială, cât şi pentru executarea defectuoasă a acestuia; 

b.) producerea de daune materiale şi morale mandantului prin fapte sau omisiuni în executarea 

mandatului atrage răspunderea civilă a mandatarului. În cazul în care faptele sau omisiunile au caracter 

penal, mandatarul răspunde potrivit legii penale. 

VI. INDEMNIZAŢIA CUVENITĂ MANDATARULUI PENTRU EXERCITAREA      

MANDATULUI 

          Art. 8. Mandatul  se duce la îndeplinire ca sarcină de serviciu, cu titlu gratuit. 

     VII.  ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

       Art. 9.Părţile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta încetează în următoarele   

condiţii: 

a.) renunţarea mandatarului la mandatul său. În această situaţie, mandatarul este obligat să 

notifice mandantului cu cel puţin 30 de zile înainte renunţarea sa, în caz contrar rămânând obligat la 

daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca; 

b.) revocarea de către mandant al mandatarului, în condiţiile legii; 

c.) la expirarea perioadei stabilite ca durată a prezentului contract; 

d.) în cazul în care se constată din culpa mandatarului o scădere a performanţelor 

societăţii faţă de anul precedent; 

e.) decesul mandatarului. 

VIII.  ALTE CLAUZE 

     Art. 10. Prevederile prezentului contract se pot modifica prin Act adiţional încheiat între părţile 

contractante. 

    Art. 11. Mandantul are dreptul de a declanşa procedurile privind stabilirea răspunderii 

mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală sau parţială ori executarea 

defectuoasă a mandatului. 

  Prezentul Contract de mandat s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte 

contractantă. 

 

                   MANDANT,       MANDATAR, 

Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba 

                      PREŞEDINTE                                                                

                    Ion DUMITREL 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la 

Societatea Parcul Industrial Cugir  S.A  

 

 

        Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 19 octombrie  2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală 

a Acţionarilor la Societatea Parcul Industrial Cugir S.A.; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului 

Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Parcul Industrial Cugir S.A.;  

- raportul de specialitate nr. 16529/12 septembrie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;  

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

strategii; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. a, art. 91 alin. 2 lit. d șiart. 92 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

- art. 2013-2038 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se desemnează doamna Găiseanu Dana  să reprezinte interesele Judeţului Alba în 

Adunarea Generală a Acţionarilor a Societății Parcul Industrial Cugir S.A. 

Art. 2. Se aprobă Contractul de mandat care va fi încheiat cu reprezentantul Judeţului Alba în 

Adunarea Generală a Acţionarilor a Societății Parcul Industrial Cugir S.A., conform anexei -  parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să semneze Contractul de 

mandat care va fi încheiat cu persoana desemnată, potrivit art.1 din prezenta hotărâre. 

Art. 4. În temeiul prezentei hotărâri se vor efectua modificările corespunzătoare la Oficiul 

Registrului Comerţului. 

Art. 5. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţia dezvoltare şi bugete din 

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

hotărâri. 

Art. 6. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Societății Parcul Industrial Cugir S.A, doamnei Găisenu Dana Direcţiei juridică şi relaţii 

publice, Direcţiei dezvoltare și bugete şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

  

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

   

 

 

 

 

Nr. 310 

Alba Iulia, 19 octombrie 2017  
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Anexa la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 310/19 octombrie 2017 

 

 

CONTRACT DE MANDAT 

încheiat astăzi,  

…………. 

 

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. I.I.C. Brătianu 

nr. l, Judeţul Alba, reprezentat prin domnul Ion DUMITREL - Preşedinte al Consiliului Judeţean Alba 

denumit în continuare  ”mandant”  

și 

Dl/Dna                                                    denumit în continuare „mandatar" a intervenit prezentul 

contract de mandat, în condiţiile şi limitele ce urmează a fi stabilite în cuprinsul contractului, în aplicarea 

Codului Civil român şi ale Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

       Art. 1. Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele şi pentru 

mandant, a atribuţiilor ce decurg din calitatea de acţionar unic al Judeţului Alba în Adunarea Generală a 

Acţionarilor societății Parcul Industrial Cugir S.A. 

III. DURATA CONTRACTULUI 

Art. 2. Mandatarul se împuterniceşte să reprezinte interesele mandantului în vederea realizării 

obiectului contractului,  pe o perioada de 4 ani  de la semnarea contractului. 

   IV. OBLIGAŢIILE ŞI ATRIBUŢIILE PĂRŢILOR 
Art. 3. Obligaţiile mandantului: 

 a.) să solicite  rapoarte  de activitate cu măsurile întreprinse de mandatar, pentru aducerea la 

îndeplinire a mandatului; 

 b.) să convoace mandatarul oricând este necesar pentru iniţierea unor activităţi cu impact asupra 

evoluţiei economico-financiare a societăţii; 

Art. 4. Obligaţiile mandatarului: 

În realizarea prezentului contract, mandantul înţelege a împuternici mandatarul pentru a îndeplini 

atribuţiile stabilite prin cele de mai jos, fără mandat special: 

 a.) stabilește bugetul de venituri şi cheltuieli și, după caz,  programul de activitate; 

 b.) discută, aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de 

consiliul de administrație și auditorul financiar, și fixează dividendul; 

 c.) numește, revocă și reînnoiește mandatul membrilor consiliului de administrație, în condițiile 

legii; 

 d.) negociază și aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de 

administrație; 

 e.) monitorizează și evaluează performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura că 

sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății; 

 f.) fixează remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de administrație; 

 g.) numește și demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit 

financiar; 

 h.) hotărăște asupra oricăror altor probleme care țin de competența Adunării Generale a 

Acționarilor, conform actului constitutiv al societății. 

         Art. 5. Mandatarul, prin excepţie de la competenţa acordată conform art. 4 va îndeplini 

următoarele obligaţii, pe baza unui mandat special prealabil din partea mandantului, pentru: 

 a.) completarea sau după caz schimbarea obiectului de activitate al societăţii; 

 b.) schimbarea formei juridice a societății; 

 c.) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societății; 

 d.) dizolvarea anticipată a societății; 

 e.) majorarea, reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi acțiuni; 

 f.) conversia datoriilor societăţii comerciale în acţiuni sau majorarea capitalului social prin 

compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia; 

 g.) contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; 

           h.) gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății; 

           i.) modificarea Actului constitutiv al societăţii. 

 Art. 6. În exercitarea mandatului, mandatarul se obligă să îndeplinească următoarele atribuţii: 
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 a.) să depună toate diligentele în scopul utilizării eficiente a capitalului societății; 

 b.) să păstreze confidenţialitatea cu privire la activitatea societăţii pe toată durata mandatului, 

fiind ţinut responsabil de această obligaţie încă un an de la încetarea prezentului contract; 

 c.) să sesizeze mandantul asupra deficienţelor sau neregulilor de natură a periclita funcţionarea 

normală a societăţii pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficienţele sau neregulile nu 

pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune măsurile ce consideră că sunt necesare; 

 d.) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informaţii, date asupra exerciţiului 

mandatului său sau legate de activitatea societăţii. 

        V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRŢILOR 

Art. 7. Răspunderea mandantului: 

a.) răspunderea mandantului va fi operantă în situaţia nerespectării   obligaţiilor asumate prin 

prezentul  contract, precum şi în situaţia executării defectuoase şi a neexecutării  totale/parţiale a 

obligaţiilor asumate; 

b.) mandantul va răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârşite de 

mandatar în exercitarea mandatului său; 

Art. 8. Răspunderea mandatarului: 

a.) având în vedere caracterul oneros al prezentului contract, mandatarul este ţinut răspunzător 

atât pentru dol cât şi pentru culpă. În acest sens, răspunderea sa funcţionează pentru neexecutarea 

totală/parţială, cât şi pentru executarea defectuoasă a acestuia; 

b.) producerea de daune materiale şi morale mandantului prin fapte sau omisiuni în executarea 

mandatului atrage răspunderea civilă a mandatarului. În cazul în care faptele sau omisiunile au caracter 

penal, mandatarul răspunde potrivit legii penale. 

VI. INDEMNIZAŢIA CUVENITĂ MANDATARULUI PENTRU EXERCITAREA      

MANDATULUI 

          Art. 9. Mandatul  se duce la îndeplinire ca sarcină de serviciu, cu titlu gratuit. 

     VII.  ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

       Art. 10. Părţile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta încetează în următoarele   

condiţii: 

a.) renunţarea mandatarului la mandatul său. În această situaţie, mandatarul este obligat să 

notifice mandantului cu cel puţin 30 de zile înainte renunţarea sa, în caz contrar rămânând obligat la 

daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca; 

b.) revocarea de către mandant al mandatarului, în condiţiile legii; 

c.) la expirarea perioadei stabilite ca durată a prezentului contract; 

d.) în cazul în care se constată din culpa mandatarului o scădere a performanţelor 

societăţii faţă de anul precedent; 

e.) decesul mandatarului;      

VIII.  ALTE CLAUZE 

     Art. 11. Prevederile prezentului contract se pot modifica prin Act adiţional încheiat între părţile 

contractante. 

    Art. 12. Mandantul are dreptul de a declanşa procedurile privind stabilirea răspunderii 

mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală sau parţială ori executarea 

defectuoasă a mandatului. 

  Prezentul Contract de mandat s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte 

contractantă. 

 

                   MANDANT,       MANDATAR, 

Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba 

                      PREŞEDINTE                                                                

                    Ion DUMITREL 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

  HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza  

Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului  

„Modernizare drum județean DJ 107 Z: Ciumbrud (DJ 107 E) - Păgida – Gîmbaş - Aiud (DN 1)” 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 19 octombrie 2017; 

Luând în dezbatere:  

- proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de 

fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Modernizare drum județean DJ 107 Z: 

Ciumbrud (DJ 107 E) - Păgida - Gîmbaş - Aiud (DN 1)”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice 

faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Modernizare drum județean 

DJ 107 Z: Ciumbrud (DJ 107 E) - Păgida - Gîmbaş - Aiud (DN 1)”; 

- raportul de specialitate nr. 17890 din 2 octombrie 2017 al Direcției gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

          Având în vedere prevederile: 

- art. 14 și art. 91 alin.1 lit. b şi lit. e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și a normativelor 

specifice în vigoare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 Art. 1. Se aprobă documentația  tehnico-economică a investiției „Modernizare drum județean DJ 

107 Z: Ciumbrud (DJ 107 E) - Păgida - Gîmbaş - Aiud (DN 1)”. 

 Art. 2. Se aprobă devizul general al investiției „Modernizare drum județean DJ 107 Z: Ciumbrud 

(DJ 107 E) - Păgida - Gîmbaş - Aiud (DN 1)”, la valoarea totală de 3490458,10 lei (inclusiv TVA), din 

care C+M 3064323,97 lei (inclusiv TVA) prezentat în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „DJ 107 Z: Ciumbrud (DJ 107 E) 

- Păgida - Gîmbaş - Aiud (DN 1)”  prezentați în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcției 

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

Consiliului Județean Alba. 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

Nr. 311 

Alba Iulia, 19 octombrie 2017  

http://www.cjalba.ro/
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Anexa nr. 1  la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 311/19 octombrie 2017 

 

 

UAT ALBA 

 
Se aprobă 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

 
PREŞEDINTE 

SERVICIUL DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT ION DUMITREL 

    

   

 

 

 

DEVIZ GENERAL  al  obiectivului de investiţii                                                                                                                                                                        

Modernizare drum judeţean DJ107Z:Ciumbrud(DJ107E)-Păgida-Gîmbas-Aiud DN(1)  

Nr. 

Crt. 
DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI    

VALOARE                                         

(fara TVA) 

VALOAR

E TVA                  

19% 

VALOARE                

cu TVA 

 LEI LEI  LEI 

1 2 3 4 5 

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.2 Amenajarea terenului  0,00 0,00 0,00 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea 

iniţială 
0,00 0,00 0,00 

1.4. Cheltuieli pentru relocarea utilităţilor 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

2.1 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului de investiţii 
0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1. 

Studii  4000,00 760,00 4760,00 

3.1.1. Studii de teren 4000,00 760,00 4760,00 

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Alte studii de specialitate 0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Documentaţii - suport şi cheltuieli pentru obţinerea de 

avize, acorduri şi autorizaţii 
3000,00 570,00 3570,00 

3.3. Expertiză tehnică 6000,00 1140,00 7140,00 

3.4. 

Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 

clădirilor 
0,00 0,00 0,00 

3.5. Proiectare 20000,00 3800,00 23800,00 

  3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 

  3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 

  3.5.3. Studiu de fezabilitate şi deviz general 8000,00 1520,00 9520,00 

  

3.5.4. Documentaţii tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 
2000,00 380,00 2380,00 

  

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi 

a detaliilor de execuţie 
2000,00 380,00 2380,00 

  3.5.6. Proiect tehnic + Detalii de execuţie 8000,00 1520,00 9520,00 

3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie a lucrărilor 0,00 0,00 0,00 

3.7. Consultanţă  12685,04 2410,16 15095,19 

  

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 

investiţii 
8879,52 1687,11 10566,63 
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3.7.2. Auditul financiar 3805,51 723,05 4528,56 

3.8  Asistenţă tehnică 25370,07 4820,31 30190,38 

  

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 2537,01 482,03 3019,04 

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 1775,90 337,42 2113,33 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse 

în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de 

către Inspectoratul de Stat în Construcţii 
761,10 144,61 905,71 

  3.8.2. Dirigenţie de şantier 22833,06 4338,28 27171,35 

TOTAL CAPITOL 3 71055,11 13500,47 84555,58 

Capitolul 4-Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1  Construcţii şi instalaţii 2537007,05 482031,34 3019038,39 

  

4.1.1.    Modernizare drum judeţean DJ107Z: 

Ciumbrud(DJ107E) – Păgida – Gîmbaş - Aiud DN(1)   
2537007,05 482031,34 3019038,39 

  4.1.1.1.Lucrări de drumuri 2537007,05 482031,34 3019038,39 

4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00 

4.3 

Utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale cu 

montaj 
0,00 0,00 0,00 

4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00 

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 4 2537007,05 482031,34 3019038,39 

Capitolul 5 - Alte cheltuieli 

5.1  Organizare de şantier 38055,11 7230,47 45285,58 

  

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării 

de şantier  
38055,11 7230,47 45285,58 

    5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 33325,68 950,00 34275,68 

  

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 

finanţatoare 
0,00 0,00 0,00 

  

 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor 

de construcţii (0.5%) 
12875,31 0,00 12875,31 

  

5.2.3. Cota pentru controlul statului în amenajarea 

teritoriului şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 

(0.1%) 

2575,06 0,00 2575,06 

  
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC 12875,31 0,00 12875,31 

  

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia 

de construire/desfiinţare 
5000,00 950,00 5950,00 

5.3. 
Cheltuieli diverse şi neprevăzute  - max 10% din 

(cap.1.2+cap.1.3.+cap1.4+cap2+cap.3.5+cap3.8+cap.4 ) 
258237,71 49065,17 307302,88 

5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate 
0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 5 329618,50 57245,64 386864,14 

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 

6.2  Probe tehnologice și teste 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 
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TOTAL 2937680,66 552777,44 3490458,10 

DIN CARE    C+M 2575062,16 489261,81 3064323,97 

     

 

Devizul general este parte componentă a studiului de fezabilitate 

  

 

 

   

     

     

 
           Beneficiar, Proiectant, 

  

 
UAT JUDETUL ALBA UAT JUDETUL ALBA 

 

 
                                                      DIRECTIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

 

 

                              SERVICIUL DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI  

                                     PUBLIC SI PRIVAT 

 
                                                       DIRECTOR EXECUTIV 

 

  
  ing. Bodea Ioan 

  

      

      

      

      

  
Întocmit, 

 

  
ing. Todoran Paul Silviu 
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Anexa nr. 2  la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 311/19 octombrie 2017 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI 

 

Modernizare drum județean 

DJ 107 Z: Ciumbrud (DJ 107 E) – Păgida - Gîmbaş - Aiud (DN 1) 

 

 

1. Indicatori economici: 

- Valoare totală investiţie 

- 2.937.680,66  lei, la care se adaugă TVA în valoare de 552.777,44 lei, cu un total de  

3.490.458,10 lei (inclusiv TVA) 

o din care C+M 2.575.062,16 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 489.261,81 lei, cu 

un total de  3.064.323,97 lei (inclusiv TVA) 

- durata de execuţie estimată: 4 luni 

 

2. Indicatori tehnici:  

- lungimea totală a drumului modernizat: 1925 m  

- lăţimea platformei drumului judeţean este cuprinsă între 4,00 m - 5,00 m, cu o lăţime a părţii 

carosabile în aliniament de 4,00 m şi acostamente cu lăţimi variabile  de 0 - 0,50 (m); 

- Structura rutieră elastică adoptată: 

Structura tip 1 

o 4 cm strat uzură BA16rul50/70 conform SR EN13108 şi AND605/2014 (BA16); 

o 6 cm strat legătură BA20leg50/70 conform SR EN13108 şi AND605/2014 (BAD20); 

o 15 cm strat piatră spartă; 

o pietruirea existentă se sacrifică şi se reprofilează cu 10 cm balast. 

Structura tip2 

o 4 cm strat uzură BA16rul50/70 conform SR EN13108 şi AND605/2014 (BA16); 

o 6 cm strat legătură BA20leg50/70 conform SR EN13108 şi AND605/2014 (BAD20); 

o 15 cm strat piatră spartă; 

o 30 cm balast.  

o  

- Pentru scurgerea şi evacuarea apelor pluviale s-a prevăzut executarea următoarelor amenajări: 

o Şanţ pământ - L=906(m) 

o Şanţ pereat - L=1840(m) 

o Rigolă carosabilă - L=465(m) 

o Rigole scafa - L=401(m) 

 

- Descărcarea apelor din dispozitivele de colectare a apelor se va face la podeţele/rigolele 

carosabile proiectate: 

o podeţe tubulare DN800mm - 1 buc. 

o podeţe tubulare DN600mm - 2 buc. 

o rigole carosabile descărcare şanţuri - 85(m) 

o amenajare intersecţii cu drumuri laterale - 12 buc. 

o amenajare accese la proprietăţi - 45 buc. 

o aducere la cota cămine vizitare apă - 60 buc. 

o parapete pe fundaţii izolate - 160(m) 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  Judeţului Alba, bugetului creditelor 

interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii  

pentru trimestrul III al anului 2017 

 

         Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 19 octombrie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului 

Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor 

publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul III al anului 2017; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale 

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

nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii pentru trimestrul III al anului 2017; 

- raportul de specialitate nr. 18344 din 6 octombrie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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

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

mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 

Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 

Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și 

protecție socială; 

Având în vedere prevederile : 

- art. 91 alin. 1 lit. b și alin. 3 lit. a din Legea nr. 215/2001 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 și art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi  completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

Art. 1.  Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Alba pentru trimestrul III 

al anului 2017, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2.  Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne pentru trimestrul III al 

anului 2017, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru 

trimestrul III al anului 2017, conform anexei nr. 3 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri 

proprii și subvenţii din bugetul local pentru trimestrul III al anului 2017, conform anexei nr. 4 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcíei juridică și relații publice și Direcţiei 

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

 

              CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

Nr. 312 

Alba Iulia, 19 octombrie 2017 

 
 

NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 312/19 octombrie 2017 sunt 

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

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii  

ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

         Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 19 octombrie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

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

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

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

Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 18473 din 9 octombrie 2017 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 15068 din 5 octombrie 2017 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia înregistrată 

la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 18383 din 6 octombrie 2017; 

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

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

socială; 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 31 alin. 2 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice. 

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

completările ulterioare; 

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

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

ulterioare; 

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

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

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

anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

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

Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 259 din 24 august 2017 îşi încetează aplicabilitatea 

la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

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

  

                                                                      CONTRASEMNEAZĂ  

               PREȘEDINTE                                  SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU 

Nr. 313 

Alba Iulia, 19 octombrie 2017 

 

 

 

NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 313/19 octombrie 2017 sunt 

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

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea si completarea articolului 3 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 106/16 

martie 2017 cu privire la aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba 

a cotelor și sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum și pentru repartizarea 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 2017 

 

 

         Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 19 octombrie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea articolului 3 al Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 106/16 martie 2017 cu privire la aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - 

teritoriale din Judeţul Alba a cotelor și sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum și 

pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene și comunale, 

pe anul 2017; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea articolului 3 al 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 106/16 martie 2017 cu privire la aprobarea repartizării pe unităţi 

administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotelor și sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de 

stat, precum și pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri 

judeţene și comunale, pe anul 2017; 

   - raportul de specialitate nr. 18517/9 octombrie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

  Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 106/16 martie 2017 cu 

privire la aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotelor și sumelor 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum și pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa 

pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 2017; 

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

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

și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație 

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

cultură, tineret, ONG-uri și sport, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și 

protecție socială; 

  Având în vedere prevederile : 

- art. 91 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 si completările ulterioare; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. I. Articolul 3 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 106/16 martie 2017 cu privire la 

aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotelor și sumelor defalcate 

din unele venituri ale bugetului de stat, precum și pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugata pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 2017, se modifică şi completează, urmând a avea 

următorul cuprins: 

„Art. 3  Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba, a sumei defalcate 

din taxa pe valoare adăugată, de 11184 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 

comunale, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri”.  

Art. II. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, 

Unităților administrativ teritoriale nominalizate, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice, Direcției juridice şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea 

teritoriului şi urbanism şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

 

 

 

                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ  

             PREŞEDINTE,                                          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

            ION DUMITREL                                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 314 

Alba Iulia, 19 octombrie 2017 
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Anexa  la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 314/19 octombrie 2017 

 

 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 2017 

    

mii lei 

Nr. 

crt. 
Unitatea administrativ –teritorială 

Sume 

alocate  

Influența 

+/- 

Sume 

rectificate 

0 A 1 2 3=1+2 

  TOTAL, din care: 11,184.00 0.00 11,184.00 

1 Orașul Teiuș 50.00   50.00 

2 Comuna Albac 950.00   950.00 

3 Comuna Arieșeni 50.00   50.00 

4 Comuna Bucium 50.00   50.00 

5 Comuna Cergău 100.00   100.00 

6 Comuna Ceru Băcăinți 20.00   20.00 

7 Comuna Ciuruleasa 100.00 317.00 417.00 

8 Comuna Jidvei 0.00 512.00 512.00 

9 Comuna Livezile 150.00 371.00 521.00 

10 Comuna Lopadea Nouă 40.00   40.00 

11 Comuna Mirăslău 60.00   60.00 

12 Comuna Ocoliș 150.00   150.00 

13 Comuna Ponor 50.00   50.00 

14 Comuna Rîmeț 50.00   50.00 

15 Comuna Sălciua 100.00   100.00 

16 Comuna Scărișoara 100.00   100.00 

17 Comuna Sohodol 64.00   64.00 

18 Comuna Stremț 50.00   50.00 

19 Comuna Vințu de Jos 50.00   50.00 

20 Județul Alba 9,000.00 -1,200.00 7,800.00 

 

                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 

             PREŞEDINTE,            SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                          ION DUMITREL                               Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 108/16 

martie 2017 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2017 

 

         Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 19 octombrie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 108/16 martie 2017 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a 

bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2017; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 108/16 martie 2017 privind constituirea şi utilizarea excedentului 

bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii, în anul 2017; 

- raportul de specialitate nr. 18567/09 octombrie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 108/16 martie 2017 

privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2017; 

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

strategii; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. a şi lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

 Art. I. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 108/16 martie 2017 privind 

constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2017, se modifică și completează, urmând a avea 

următorul cuprins: 

„Art. 2. Se aprobă utilizarea în anul 2017 a sumei de 31.186,58 mii lei din excedentul bugetului 

local, rezultat la 31 decembrie 2016, astfel: 

a) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile şi 

cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2017 sumă de 1.110,08  mii lei (ca sursa de 

finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare)  

b) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2017 sumă de               

30.076,50 mii lei, conform anexei la prezenta hotărâre”. 

 Art. II. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, 

Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba.                               

                                                             CONTRASEMNEAZĂ 

             PREŞEDINTE,                               SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

           ION DUMITREL                                 Vasile BUMBU 

 

 

 

 

Nr. 315 

Alba Iulia, 19 octombrie 2017  
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                                                        Anexa la Hotărârea  

     Consiliului Județean Alba nr. 315/19 octombrie 2017 

  

 

 

Programul obiectivelor de investiţii de interes judeţean  

finanţate din excedentul bugetului local,  pe anul 2017 

 

 

  

  
mii lei 

Nr. 

Crt. 
Denumirea obiectivului Buget 2017 

0 A 1 

TOTAL, din care: 30.076,50 

  Capitolul 51.02  Autorităţi publice şi acţiuni externe 5.665,45 

I Obiective de investiţii: 5.430,00 

1 
Refuncţionalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Judeţean Alba cu 

extindere 
5.000,00 

2 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba Iulia - Sala 

Unirii  
230,00 

3 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba Iulia -  

Muzeul Naţional al Unirii 
100,00 

4 
Reabilitare, refuncţionalizare clădire corp C2, în Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” 

cu mansardare 
100,00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 235,45 

1 
Refuncţionalizare clădire Centrul Militar Județean pentru sediu Consiliul Judeţean Alba 

cu extindere: branșamente utilități, avize, acorduri 
50,00 

2 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba Iulia - Sala 

Unirii  - studii, expertize, avize, acorduri 
30,00 

3 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba Iulia - 

Muzeul Naţional al Unirii  - studii, expertize, avize, acorduri 
50,00 

4 
Reabilitare, refuncţionalizare clădire corp C2, în Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” 

cu mansardare - expertize, avize, acorduri 
30,00 

5 Actualizare PUZ Bastion Sfântul Mihail 10,00 

6 

Identificarea gospodăriilor tradiționale în vederea conservării in situ - zona Țara 

Moților, comunele Arieșeni, Gîrda de Sus, Scărișoara, Horea, Albac, Vadu Moților, 

Poiana Vadului, Avram Iancu, Vidra, Sohodol, Ciuruleasa 

65,45 

  Capitolul 54.02   Alte servicii publice generale                                                                                             391,00 

1 Snowmobil 191,00 

2 Container 20,00 

3 Cuplaj targa 7,00 

4 Autoutilitara 157,00 

5 Defibrilator 16,00 

  Cap. 60.02  Apărare națională  ( CMJ) 108,00 

I Obiective de investiţii: 23,00 

1 Mansardare corp C+1- proiect tehnic 15,00 

2 Extindere instalație electrică și curenți slabi 8,00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 25,00 

1 Mansardare corp C+1 - expertiză tehnică, DALI, avize, acorduri 25,00 

III Dotări independente: 60,00 

1 Autoutilitară 60,00 
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  Capitolul 66.02 Sănătate 4.089,55 

I Obiective de investiţii: 155,85 

1 Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 45,85 

2 Proiect tehnic reabilitare energetică a clădirii Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 110,00 

II Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 785,70 

III Dotări independente Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 158,98 

IV 
Cheltuieli pentru proiectarea şi elaborarea studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate 

aferente obiectivului 
159,00 

1 
Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia - Audit energetic, 

expertiză tehnică, DALI, proiect tehnic 
78,00 

2 Reabilitare clădire Spital de Pneumoftiziologie Aiud - expertize, avize, acorduri 49,00 

3 
Recompartimentări si reparații secția II clădire Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, 

expertize, avize, acorduri 
21,00 

4 
DALI recompartimentări si reparații secția II clădire Spitalul de Pneumoftiziologie 

Aiud, expertize, avize, acorduri 
11,00 

V Reparaţii capitale: 2.830,02 

1 RK Secţia Gastroenterologie, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 1.250,00 

2 
RK Centrul multifuncţional de sănătate Ocna Mureş, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia 
820,00 

3 RK Farmacie, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 416,00 

4 RK Secțiile Cardiologie, Medicină Internă, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 50,00 

5 Mansardare corpuri C+D 294,02 

  Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 4.456,00 

I Obiective de investiţii: 4.000,00 

1 
Reabilitare monument istoric „Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj” prin proiectul 

„Amenajare Ansamblul Câmpia Libertǎții și Împrejmuire” 
3.000,00 

2 
Lucrări de intervenţie asupra clădirii pentru reabilitarea şi extinderea Teatrului de 

Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 
1.000,00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 282,00 

1 Infochioșc cu software 10,00 

2 Led screen cu software 10,00 

3 Creare/realizare site Centenar 12,00 

4 Amenajare și împrejmuire curte Castel Sâncrai 100,00 

5 Mobilier urban, sisteme de expunere pentru Museikon 150,00 

III Dotări independente Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 174,00 

  Capitolul 68.02   Asigurări şi asistenţă socială                                                                                           184,45 

I Obiective de investiţii: 69,45 

1 
Proiectare pentru Centru de ingrijire si asistenta pentru persoane cu handicap psihic si 

mental Ocna Mures 
69,45 

II Alte cheltuieli de investiţii: 115,00 

1 Imprimanta multifuncțională 15,00 

2 Uscător centrifuga 100,00 

  Cap. 70.02 Servicii și dezvoltare publică 1.000,00 

I Obiective de investiții: 1.000,00 

1 Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș 1.000,00 

  Capitolul 74.02 Protecţia Mediului 7.596,00 

1 Fazarea Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Alba” 7.596,00 

  Capitolul 84.02  Transporturi 6.586,05 

I Obiective de investiţii: 6.213,71 

  Lucrări de drumuri şi poduri propuse pe anul 2017,  în continuare: 580,90 

1 
Consolidare Pod pe DJ107C, km. 9+223 peste pârâul Dumbrăvița, în localitatea Limba, 

județul Alba  
575,60 

2 

Consolidare terasamente și asigurarea stabilității versanților pe  drumul județean DJ705: 

limita Județul Hunedoara - Almașu de Mijloc - Almașu Mare - Zlatna (DN74), km. 

43+228 - 43+263 și de la km. 44+428 - 44+463 

5,30 
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  Lucrări noi 5.632,81 

1 
Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - Mesentea - Benic - Intregalde, 

județul Alba km. 17+700 - km. 23+700 
91,70 

2 

Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - 

Geogel - Macărești -Bîrlești Cătun -Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea 

Albă -Ciuciulești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat -DN74(Cerbu)  km. 0+000 - 

km. 76+540       

328,50 

3 
Consolidare pod pe DJ705B peste râul Mureș, km. 3+949, localitatea Vințu de Jos, 

județul Alba 
46,70 

4 
Modernizare drum județean DJ107G; DJ 107D (Ocna Mureş) - Noşlac - Căptălan - 

Copand - Stâna de Mureş - Găbud - limita Județul Mureş 
3.156,90 

5 
Modernizare DJ107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Câmpu Goblii - Dealu 

Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - limita Județul Hunedoara 
1.419,45 

6 
Modernizare drum județean DJ107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gîmbaş - Aiud 

(DN 1) 
505,80 

7 Modernizare drum județean DJ705E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea Deal 5,60 

8 Modernizare drum județean DJ103E: DN1-Gîrbova de Jos - Gîrbovița - Gîrbova de Sus 78,16 

II 
Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a documentaţiei 

de avizare a lucrărilor de investiţii, studii de fezabilitate, aferente obiectivului: 
372,34 

1 Expertize tehnice drumuri și poduri 138,59 

2 
Studiu de fezabilitate - Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - 

Mesentea - Benic - Intregalde, județul Alba  km. 17+700 - km. 23+700 
76,00 

3 

Studiu de fezabilitate - Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul de Sus 

- Rîmeț - Brădești - Geogel - Macărești -Bîrlești Cătun -Cojocani - Valea Barnii - 

Bîrlești - Mogoș - Valea Albă -Ciuciulești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat -

DN74(Cerbu)  km. 0+000 - km. 76+540 

50,50 

4 
Consolidare pod pe DJ705B peste râul Mureș, km. 3+949, localitatea Vințu de Jos, 

județul Alba  - faza DALI 
47,25 

5 
Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gîrbova de Jos - Gîrbovița - Gîrbova de 

Sus - faza S.F. 
60,00 

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ  

             PREŞEDINTE,                SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                 ION DUMITREL                                             Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba   a 

bugetului creditelor interne şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii,  pe anul 2017 

 

 

    Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 19 octombrie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al 

Judeţului Alba, a bugetului creditelor interne  şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului 

Alba, a bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului creditelor interne  şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017; 

 - raportul de specialitate nr. 18610/9 octombrie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 107/16 martie 2017 

privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului 

creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

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

patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

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

uri și sport, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de 

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

Având în vedere prevederile : 

- art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Județului Alba 

şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 

2017 și în consecință Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 107/16 martie 2017 privind aprobarea 

bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului 

fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii  pe anul 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se rectifică, după cum 

urmează: 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 1.  Bugetul general al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2017, se stabileşte în sumă de 

435.747,10  mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Alba, rectificat  pe anul 2017, în sumă de 

284.948,83 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                        (2)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2017, se stabileşte 

în sumă de 214.546,88 mii lei. 
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                        (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2017 se stabileşte în 

sumă de 70.401,95 mii lei. ˮ 

3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 3. (1) Bugetul creditelor interne, pe anul 2017, se diminuează conform  anexei nr. 3 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

       (2) Programul obiectivelor de investiţii de interes judeţean finanţate din creditul intern se 

diminuează pe anul 2017, potrivit anexei nr. 3 a - parte integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 5. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2017, rectificat  în sumă de 177.809,60 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 5 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                      (2) Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii pe anul 2017- secţiunea de funcţionare se stabileşte în sumă de 160.091,08 mii lei. 

                      (3) Bugetul instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii pe anul 2017- secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 17.718,52 mii lei.ˮ 

   5. Alineatul 1 al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

  „Art. 6. (1) Cheltuielile rectificate pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2017 se stabilesc în 

sumă de 32.372,96 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 6 - parte integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

   6. Alineatele  1 și 3 ale articolului 7 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

   „Art. 7. (1) Cheltuielile, rectificate pentru Alte servicii publice generale, pe anul 2017 se 

stabilesc în sumă de 2.310,00 mii lei. 

             (3) Cheltuielile rectificate pentru Serviciul Public Județean „Salvamont – Salvaspeo” Alba, 

pe anul 2017 se stabilesc în sumă de 1.891,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 7 b - parte integrantă 

a prezentei hotărâri.ˮ 

  7. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 8. Cheltuielile, rectificate pentru Centrul Militar al Judeţului Alba pe anul 2017 se 

stabilesc în sumă de 508,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 8 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri.ˮ 

      8. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 9. Cheltuielile, rectificate pentru „Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Unirea” al 

Județului Alba, pe anul 2017 se stabilesc în sumă de 437,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 9 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

  9. Alineatele 1 și 2 ale articolului 10 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

 „Art. 10. (1) Cheltuielile rectificate  pentru activitatea „Învăţământul preuniversitar de stat – 

învăţământul special”, pe anul 2017, se stabilesc în sumă de 12.018,70 mii lei în structura prevăzută în anexa 

nr. 10 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

               (2)  Repartizarea sumei de 12.018,70 mii lei este următoarea: 

                             - Centrului  Școlar de Educație Incluzivă Alba  suma de  3.630,57 mii lei, conform anexei 

nr. 10 a - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                             - Cheltuielile rectificate pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba 

pe anul 2017 sunt în sumă de 2.920,04 mii lei,  conform anexei nr. 10 b - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

       - Cheltuielile rectificate pentru Învățământ special integrat în învățământul de masă,  

suma de  5.468,09 mii lei, conform anexei nr. 10 c - parte integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

 10. Alineatele  1 și 2 ale articolului 13 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

 „Art. 13. (1)  Cheltuielile pentru activitatea „Sănătate”, pe anul 2017, se stabilesc în sumă de 

17.599,00 mii lei. 

                (2)  Repartizarea transferurilor  din bugetul local pe unităţi de sănătate publică este 

următoarea: 

-  Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                        16.849,00 mii lei.  

-  Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                   690,00 mii lei ˮ 

  11. Alineatul 1 al articolului 14 se modifică și va avea următorul cuprins: 

  „Art. 14. (1) Cheltuielile pentru Biblioteca judeţeana „Lucian Blaga” pe anul 2017 se 

stabilesc în sumă de 1.993,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 11 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri.ˮ 

  12. Alineatul 1 al articolului 19 se modifică, iar la alineatul  2 se modifică anexa nr.  13 b si 

vor avea următorul cuprins: 

 „Art. 19. (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi religiei”, 

rectificat  pe anul 2017 se stabilește în sumă de 2.214,27 mii lei , în structura prevăzută în anexa nr. 13 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 
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                   (2) Se aprobă Programul activităţilor în domeniul culturii, recreerii şi religiei, 

rectificat pe anul 2017, potrivit anexei nr. 13 b - parte integranta a prezentei hotărâri.ˮ 

  13. Alineatul 1 al articolului 20 se modifică va avea următorul cuprins: 

 „Art. 20. (1) Cheltuielile pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului 

Alba, rectificate pe anul 2017 se stabilesc în sumă de 119.061,00 mii lei, în structura prevăzută în anexele nr. 

14 a și nr. 14 b - părți integrante ale prezentei hotărâri.ˮ 

      14. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 22. Cheltuielile rectificate pentru activitatea „Protecţia mediului” pe anul 2017, se 

stabilesc în sumă de 22.458,30 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 15 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri.ˮ 

             15. La articolul 24 alineatul 1 se modifică, iar la alineatul 2 se modifica anexa nr. 16 a și vor 

avea următorul cuprins: 

     „Art. 24. (1) Cheltuielile rectificate pentru activitatea „Transporturi” pe anul 2017, se 

stabilesc în sumă de 22.249,97  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 16 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri 

                            (2)  Se aproba Programul lucrărilor pe drumuri si poduri judetene finanţate din bugetul 

local al Judeţului Alba, rectificat  potrivit anexelor nr.  16 a și nr. 16 b.ˮ 

  16. Alineatul 1 al articolului 25 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 25. (1) Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Turism” pe anul 2017,  se stabilesc în 

sumă de 290,43  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.17, parte integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

  17. Alineatul 1 al articolului 31 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 31. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Direcţia 

Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba  în sumă de 1.436,60 mii lei în structura prevăzută în 

anexa nr. 23 - parte integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

 18. Alineatul 1 al articolului 32 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 32. (1) Se aprobă bugetul  de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2017 pentru 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba, în suma de  152.207,36 mii lei  în structura prevăzută în anexa nr. 24 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

 19. Alineatul 1 al articolului 33 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 33. (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, rectificat pe anul 2017, pentru 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 9.420,75 mii lei   în structura prevăzută în anexa nr. 25 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

 20. Alineatele  1 și 3 ale articolului 34 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

 „Art. 34. (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, rectificat  pe anul 2017, pentru 

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 5.426,22 mii lei  în structura prevăzută în anexa nr. 26 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

                   (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative  al Muzeului National al 

Unirii, rectificat pe anul 2017, potrivit anexei nr. 26 „a”, parte integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

 21. Alineatul  1 al articolului 35 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 35. (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Teatrul de Păpuşi  

„Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 3.244,17 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 27 - parte integranta a 

prezentei hotărâri.ˮ 

  22. Alineatul 1 al articolului 36 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 36. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2017, pentru 

Centrul de cultură „Augustin Bena” Alba Iulia, în sumă 4.664,50 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 

28 - parte integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

 23. Alineatul 1 al articolului 37 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 37. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2017, pentru 

Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, în sumă de 1.410,00 mii  lei  în structura 

prevăzută în anexa nr. 29 - parte integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

 

 24. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 39. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare 

și a creditelor de angajament, rectificat pe anul 2017, în structura prevăzută în anexa nr. 30 - parte integrantă 

a prezentei hotărâri.ˮ 

Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, 
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Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terţiari de credite în extras; Direcţiilor din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

 

                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 

             PREŞEDINTE,                 SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

         ION DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

Nr. 316 

Alba Iulia, 19 octombrie 2017 

 
NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 316/19 octombrie 2017 sunt 

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

  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al  

Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 

 

 

         Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 19 octombrie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

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

Unirii Alba Iulia; 

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

Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 18538 din 9 octombrie 2017 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 3125/5 octombrie 2017 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 18358/6 octombrie 2017. 

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

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

ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare, 

- art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice. 

- art. 41 alin. 2 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 

post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade 

sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

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

Art. 2. Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 302/28 septembrie 2017 își încetează 

aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și Managerul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                                                                            CONTRASEMNEAZĂ  

             PREŞEDINTE,            SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

  ION DUMITREL               Vasile BUMBU 
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Alba Iulia, 19 octombrie 2017 
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Anexa  la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 317 /19 octombrie 2017 

 

 

STAT DE FUNCȚII 

AL MUZEULUI NAȚIONAL AL UNIRII ALBA IULIA 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea funcţiei 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

 CONDUCERE   

1 Director general adjunct grad I S 1 

2 Director general adjunct grad I S 1 

3 Contabil şef grad I S 1 

SECŢIA ARHEOLOGIE – CERCETARE 

4 Şef secţie grad I S 1 

5 Cercetător ştiinţific I S 1 

6 Cercetător ştiinţific II S 1 

7-13 Arheolog gradul IA S 7 

14 Desenator artistic treapta IA M 1 

15 Fotograf treapta IA M 1 

CERCETARE ARHEOLOGICĂ PREVENTIVĂ
*
 

16-18 Arheolog gradul I S 3
* 

19-20 Arheolog gradul II S 2
*
 

SECŢIA ISTORIE – MUZEOLOGIE, BIBLIOTECĂ ŞI DOCUMENTARE 

21 Şef secţie grad I S 1 

22-25 Muzeograf gradul IA S 4 

26 Conservator debutant S 1 

27-28 Bibliotecar gradul IA S 2 

29 Arhivist gradul IA S 1 

SECŢIA MUSEIKON 

30 Şef secţie grad I S 1 

31-32 Muzeograf gradul IA S 2 

33 Conservator gradul II S 1 

34 Restaurator gradul IA S 1 

35 Restaurator gradul I S 1 

36 Muncitor calificat I M 1 

37-38 Supraveghetor muzeu ŞG/M 2 

CENTRUL NAŢIONAL DE CONSERVARE – RESTAURARE CARTE VECHE 

39 Şef secţie grad I S 1 

40-44 Restaurator gradul IA S 5 

45 Restaurator gradul II S 1 

46-47 Restaurator treapta IA M 2 

48-49 Conservator gradul IA S 2 

50 Conservator gradul I SSD 1 

51 Chimist  S 1 

SECŢIA RELAŢII PUBLICE ŞI MARKETING CULTURAL 

52 Şef secţie grad I S 1 

53 Traducător gradul I S 1 

54 Sociolog principal S 1 

55 Informatician gradul I SSD 1 

56 Analist (programator) ajutor IA M 1 

57 Referent  treapta I M 1 

58 Muzeograf gradul I S 1 

59 Arheolog gradul IA S 1 

SUPRAVEGHERE ŞI GESTIUNE PATRIMONIU 

60-66 Supraveghetor muzeu ŞG/M 7 

PAZĂ 

67-71 Paznic  G/M 5 

FINANCIAR - CONTABILITATE 
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72 -73 Economist gradul II S 2 

74 Casier  M 1 

75 Funcţionar  M 1 

76 Inspector de specialitate gradul II S 1 

77 Referent IA M 1 

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

78 Administrator I M 1 

79 Şofer I M 1 

80 Muncitor calificat I (Electrician) M 1 

81 Muncitor calificat I (Lăcătuş) M 1 

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

83 Curier  ŞG 1 

JURIDIC,  RESURSE UMANE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 

84 Consilier juridic gradul IA S 1 

85 Inspector de specialitate gradul II S 1 

AUDIT PUBLIC INTERN 

86 Auditor gradul I S 1 

 TOTAL  86 

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

determinată (pe perioada derulării contractelor). 

 

 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ  

             PREŞEDINTE,                    SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

          ION DUMITREL                              Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la numirea domnului Forda Lucian Onoriu în funcţia de director  

la Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba  

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 19 octombrie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre cu privire la numirea domnului Forda Lucian Onoriu în funcţia de director la 

Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la numirea domnului Forda Lucian Onoriu 

în funcţia de director la Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba; 

 - raportul de specialitate nr. 18551 din 9 octombrie 2017 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 301 din 28 septembrie 

2017 privind prelungirea exercitării cu caracter temporar a funcției de director la Serviciul Public Județean 

Salvamont - Salvaspeo Alba, de către domnul Forda Lucian Onoriu; 

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

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

socială; 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 30 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- art. 31 alin. 1 din Legea Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice; 

- art. 33 alin. 1 din O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în 

România, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 1 alin 1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 

post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade 

sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 2 din H.G. nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane 

şi organizarea activităţii de salvare în munţi; 

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 numeşte domnul Forda Lucian Onoriu în funcția contractuală de director la Serviciul 

Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba, începând cu data de 20 octombrie 2017. 

Art. 2. Începând cu data de 20 octombrie 2017 încetează exercitarea cu caracter temporar a funcţiei 

de director la Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba de către domnul Forda Lucian Onoriu, 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 301 din 28 septembrie 2017. 

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va efectua toate demersurile necesare pentru 

încheierea, semnarea, înregistrarea, comunicarea și urmărirea contractului individual de muncă. 

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

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

Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Serviciului Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Alba, 

Direcţiei juridică şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ  

             PREŞEDINTE,               SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

           ION DUMITREL                              Vasile BUMBU 
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Alba Iulia, 19 octombrie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului  

teren agricol extravilan identificat prin CF 75964 Ciugud  

- monument istoric situat în comuna Ciugud, judeţul Alba 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 19 octombrie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

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

extravilan identificat prin CF 7594 Ciugud - monument istoric situat în comuna Ciugud, judeţul Alba; 

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

imobilului teren agricol extravilan identificat prin CF 7594 Ciugud - monument istoric situat în comuna 

Ciugud, judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 18660/10 octombrie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 1161/9 octombrie 2017 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată la 

registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 18550/9 octombrie 2017; 

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

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

mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- art. 1730 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei monumentelor 

istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

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

agricol extravilan, teren neîmprejmuit, în suprafaţă de 6700 mp, situat în comuna Ciugud, judeţul Alba, 

înscris în CF nr. 75964 Ciugud sub nr. cad. 75964, proprietari Turcu Simion, Pop Maria, Căraşcă Lucreţia 

Ruxandra în cote de 1/3 părţi, monument istoric conform Planului Urbanistic General Ciugud şi Listei 

Monumentelor istorice 2015, nr. crt. 49, cod AB-I-S-B-00026, şi a documentaţiei transmise de către Direcţia 

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

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

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

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

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

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                                                                CONTRASEMNEAZĂ  

             PREŞEDINTE,               SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

     ION DUMITREL                      Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea finanțării programului sportiv „Performanţa la nivel înalt pentru sportivii 

olimpici şi neolimpici de la CS Unirea Alba Iulia” al Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, aferente 

anului competiţional 2017 

 

 

         Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 19 octombrie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării programului sportiv „Performanţa la nivel 

înalt pentru sportivii olimpici şi neolimpici de la CS Unirea Alba Iulia” al Clubului Sportiv Unirea Alba 

Iulia, aferente anului competiţional 2017-2018; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării programului sportiv 

„Performanţa la nivel înalt pentru sportivii olimpici şi neolimpici de la CS Unirea Alba Iulia” al Clubului 

Sportiv Unirea Alba Iulia, aferente anului competiţional 2017-2018;  

- raportul de specialitate nr. 18688 din 11 octombrie 2017, comun, al Direcţiei gestionarea 

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

Alba; 

- adresa nr. 636 din 27 septembrie 2017 a Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia înregistrată  la 

registratura Consiliului Județean Alba cu  nr. 17644 din 28 septembrie 2017;  

- raportul nr. 18453/2017 al Comisiei de verificare a documentaţiilor de finanţare depuse de către 

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

încadrarea cheltuielilor în legislaţia naţionala în vigoare şi în Regulamentul privind condiţiile, criteriile şi 

procedura de finanţare a programelor sportive, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 

265/2017, a cererii de finanţare depuse de către Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia. 

Luând în considerare prevederile: 

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

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

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

proprii pe anul 2017, cu completările şi modificările ulterioare; 

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

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

beneficiarii finanțării; 

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

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

Având în vedere prevederile: 

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

ulterioare; 

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

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

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

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

educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea  

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă finanțarea programului sportiv „Performanţa la nivel înalt pentru sportivii olimpici 

şi neolimpici de la CS Unirea Alba Iulia” al Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, aferente anului 

competiţional 2017-2018, în sumă de 70368 lei, conform anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 
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Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, Direcției juridice și relații 

publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.               

               

                             

           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                       Vasile BUMBU 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 320 

Alba Iulia, 19 octombrie 2017      

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

Consiliului Județean Alba nr. 320/19 octombrie 2017  
 

Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora, pentru programul sportiv  

„Performanţa la nivel înalt pentru sportivii olimpici şi neolimpici de la  

CS Unirea Alba Iulia” 

 

 

Activități Participanți Categoriile de cheltuieli* 

Valoarea 

totală 

- LEI - 

Obiectiv/obiective 

Subprogramul Atletism 
 

Participanţi la activitatea de pregătire: 

6 sportivi şi 3 antrenori 

Indemnizaţii  21.500 

Pregătire sportivă şi participare 

la Campionatele Naţionale, 

Mondiale şi calificare la 

Jocurile Olimpice Tokio 2020. 

Indemnizaţii sportive 

Premiere rezultate Participanţi: 4 sportivi şi 1 antrenor Premiere C.N. 20 km Marş şi C.N. juniori I 

din 2017 

7.000 

Cantonament pregătire Participanţi la activitate: 5 sportivi şi 1 

antrenor 

Cazare 4.200 

Masă 5.880 

Vitaminizare şi susţinere 

după efort 

Participanţi: 6 sportivi Cheltuieli medicale (Vitamine şi susţinătoare 

de efort)  

5.000 

Total Subprogramul Atletism 43.580 

Subprogramul Box Participanţi la activitate: 4 sportivi şi 1 

antrenor 

Cazare 1.750  

Pregătire sportivă şi participare 

la Campionatele Naţionale, 

Mondiale şi calificare la 

Jocurile Olimpice Tokio 2020. 

Cantonament pregătire Masă 2.450 

Vitaminizare şi susţinere 

după efort 

Participanţi: 6 sportivi Cheltuieli medicale(Vitamine şi susţinătoare 

de efort)  

2.000 

Total Subprogramul Box 6.200 

Subprogramul Haltere  

 

 

 

 

 

 

Pregătire sportivă şi participare 
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Indemnizaţii sportive Participanţi la activitatea de pregătire: 

3 sportivi şi 1 antrenor 

Indemnizaţii  5.600 la Campionatele Naţionale, 

Mondiale şi calificare la 

Jocurile Olimpice Tokio 2020. 
Premiere rezultate Participanţi: 2 sportivi şi 1 antrenor Premiere C.N. Juniori II 2.000 

Total Subprogramul Haltere 7.600 

Subprogramul Judo  

 

Participanţi la activitatea de pregătire: 

4 sportivi 

 

 

Indemnizaţii  

 

 

5.600 

 

Pregătire sportivă şi participare 

la Campionatele Naţionale, 

Mondiale şi calificare la 

Jocurile Olimpice Tokio 2020. 

Indemnizaţii sportive 

Total Subprogramul Judo 5.600 

Subprogramul 

Powerlifting 

Participanţi la activitate: 2 sportivi Transport, cazare, diurnă externă, taxe 

participare 

7.388  

Participare la Campionatele 

Europene de Powerlifting la 

Malaga-Spania  Participare competiţie 

internaţională 

Total Subprogramul Powerlifting 7.388 

TOTAL PROGRAM 70.368  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea finanțării programului sportiv „Finanţare program sportiv - Baschet” al 

Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia, aferente anului competiţional 2017-2018 

 

 

         Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 19 octombrie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării programului sportiv „Finanţare program 

sportiv - Baschet” al Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia, aferente anului competiţional 2017-

2018; 

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

sportiv „Finanţare program sportiv - Baschet” al Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia, aferente 

anului competiţional 2017-2018;  

- raportul de specialitate nr. 18685 din 11 octombrie 2017, comun, al Direcţiei gestionarea 

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

Județean Alba; 

- adresa nr. 82 din 6 septembrie 2017 a Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia înregistrată  

la registratura Consiliului Județean Alba cu  nr. 16545 din 12 septembrie 2017;  

- raportul nr. 18451/2017 al Comisiei de verificare a documentaţiilor de finanţare depuse de către 

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

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

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

Judeţean Alba nr. 265/2017, a cererii de finanţare depuse de către Clubul Sportiv Universitatea din Alba 

Iulia. 

Luând în considerare prevederile: 

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

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

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

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

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

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

beneficiarii finanțării; 

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

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

sport; 

Având în vedere prevederile: 

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

ulterioare; 

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

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

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

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

educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea  

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă finanțarea programului sportiv „Finanţare program sportiv - Baschet” al 

Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia, aferente anului competiţional 2017-2018, în sumă de 

200.000 lei, conform anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 
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Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

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

Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia, 

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.               

   

               

                             

                  CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                            SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 321 

Alba Iulia, 19 octombrie 2017      

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

Consiliului Județean Alba nr. 321/19 octombrie 2017  

 

Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora, pentru programul sportiv “Finanţare program sportiv - Baschet” 

 

 

Activități Participanți Categoriile de cheltuieli* 

Valoarea 

totală 

- LEI - 

Obiectiv/obiective 

Participarea la meciurile de 

baschet feminin din cadrul 

Ligii Naţionale, Cupei 

României şi Ligii Europei 

Centrale 

Delegația sportivă (antrenori, 

sportive-baschetbaliste, staff tehnic, 

manager, Kinetoterapeut, preparator 

fizic) 

Cheltuieli de participare la 

competiţii(transport echipă baschet 

competiţii interne şi internaţionale, 

cazare+masă deplasări echipă baschet) 

45.000  

- Accederea în 

playoff-ul Ligii 

Naţionale de 

Baschet Feminin; 

 

 

Remunerațiile 

participanţilor.  

Antrenori, sportivi, staff tehnic, 

kinetoterapeut, preparator fizic 

Indemnizaţii şi prime sportivi, antrenori şi 

staff tehnic, kinetoterapeut, preparator fizic; 

Plată bareme de arbitraj(arbitrii, comisari, 

oficiali/delegaţi masa de arbitraj), Delegaţii 

arbitrii/comisari. 

115.000  

 

- Accederea în 

Final Four-ul 

Cupei României de 

Baschet Feminin; 

 

 

 

 

- Accederea în 

Final Four-ul Ligii 

Europei Centrale 

la Baschet 

Feminin. 

 

 Alte cheltuieli provenite din 

contracte(transport sportive, 

antrenori din ţară sau străinătate dus-

întors auto/avion; taxe acte obţinere 

permis de şedere pe teritoriul ţării 

pentru perioada contractuală; 

asigurare medicală 

sportivi+antrenor) 
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Asigurarea  condițiilor de 

participare la competiții 

Antrenori, sportivi , staff tehnic, 

kinetoterapeut, preparator fizic, 

oficiali, etc. 

Cheltuieli cu bunuri si servicii: 

 

Achiziţionarea de echipamente şi materiale 

sportive, medicamentaţie, recuperare 

medicală 

Taxe înscriere şi participare în Liga 

Naţională de Baschet Feminin, Cupa 

României de Baschet Feminis şi Liga 

Europei Centrale la Baschet Feminin 

Servicii de consultanţă în domeniul sportive 

40.000  

TOTAL  200.000  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea propunerii de omologare a traseelor turistice montane din judeţul Alba 

 

 

         Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 19 octombrie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii de omologare a traseelor turistice montane 

din judeţul Alba; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii de omologare a 

traseelor turistice montane din judeţul Alba; 

 - raportul de specialitate nr. 18452/6 octombrie 2017 comun, al Direcției gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și al Serviciului Public 

Salvamont- Salvaspeo Alba. 

 Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, 

ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. f, art. 91 alin. 4 lit. c și art. 91 alin. 5 lit. a din Legea nr.215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- H.G. nr.77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea 

activităţii de salvare în munţi; 

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 propunerea de omologare a traseelor turistice montane din judeţul Alba,  potrivit 

anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Documentaţiile pentru omologarea traseelor turistice montane din judeţul Alba, întocmite 

potrivit legii, vor fi transmite Ministerului Turismului în vederea omologării. 

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

patrimoniului și a Serviciului Public Salvamont - Salvaspeo Alba va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 Art. 4. Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 174 din 24 septembrie 2009 își încetează 

aplicabilitatea de la data aprobării prezentei hotărâri. 

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

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

Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Serviciului Public Salvamont - Salvaspeo Alba, 

Direcției juridică și relații publice şi Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                               SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion  DUMITREL                       Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 322 

Alba Iulia, 19 octombrie 2017  

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

 Consiliului Județean Alba nr. 322 /19 octombrie 2017 

 

PROPUNERE PRIVIND OMOLOGAREA  

TRASEELOR TURISTICE MONTANE DIN JUDEȚUL ALBA 

 

Abrevieri pentru marcajele traseelor: 

BA- Bandă Albastră 

BG-Bandă Galbenă 

BR- Bandă Roșie 

CA-Cruce Albastră 

CG-Cruce Galbenă 

CR-Cruce Roșie 

TA- Triunghi Albastru 

TG-Triunghi Galben 

TR-Triungi Roșu 

PA-Punct Albastru 

PG-Punct Galben 

PR-Punct Roșu 

 

Nr. 

Crt. 

Unitatea montană Marcaj Traseu 

1 Munții Bihorului PR 

 

Albac (Centrul de Informare Turistică) - Fața Albacului - 

Refugiul Turistic Sohodol - Roșești -Valea Starpa - Cheile 

Albacului – Deve - Albac (Centrul de Informare Turistică) 

2 Munții Bihorului BA Arieșeni - Valea Cepelor - Vf. Cucurbăta Mare 

 

3 Munții Bihorului CR Gîrda de Sus - Valea Gîrda - Cătunul Munună - Cătunul 

Ghețar (Ghețarul Scărișoara) 

4 Munții Bihorului PG Arieșeni (sat Vanvucești) - Cascada Vârciorog 

5 Munții Bihorului BG Albac – Sohodol – Rosești – Costești – Preluca - Moara lui Ivan 

6 Munții Bihorului TR Arieșeni - Dealul Arsuri - Valea Gîrda Seacă - Ghețarul de la 

Scărișoara 

7 Munții Bihorului PG Gura Văii Iarba Rea - Valea Iarba Rea (V. Dizditu) - Sat 

Biharia (Iarba Rea) - Sat Lupești - Sat Sucești - Valea Iarba 

Rea (V. Dizditu) 

8 Munții Bihorului PA Gîrda de Sus (centru) - Cheile Ordancușii - Sat Prelucă - Gîrda 

de Sus 

9 Munții Bihorului PR Sat Ghețar - Sat Hănășești - Sat Dealu Frumos - Sat Ghețar 

10 Munții Bihorului PA Valea Gîrda Seacă - Izbucul Tăuz 

11 Munții Bihorului PR Valea Arieșului - sat Galbena - Valea Cepelor - sat 

Pătrăhăițești - Cascada Pătrăhăițești-  sat Ștei Arieșeni -

Arieșeni 

12 Munții Bihorului TR Albac - Sat După Pleșe - DN75 

13 Munții Bihorului TA Sat Fața (comuna Albac) - Sat Sohodol - Peștera de lapte 

14 Munții Bihorului PA DN75 - Valea Stearpă - Peștera de Lapte 

15 Munții Bihorului TR Albac- sat Fața - Sat Sohodol - Sat Roșești - Sat Fericet - Sat 

Măncești - Horea 

16 Munții Bihorului PA Pasul Buceș Vulcan - sat Vulcan - Vf. Vulcan - sat Vulcan 

(Circuitul Vârfului Vulcan) 

17 Munții Bihorului PR Pasul Buceș Vulcan - sat Vulcan - Platoul  Vulcan - sat Vulcan 

(Circuitul Mic) 

18 

 

Munții Bihorului CA Acces Poiana între Vulcani (Platoul Mic) 

19 Munții Bihorului TG sat Vulcan - sat Blăjeni - Dealul Cârstii - sat Vulcan (Cicuitul 

Mare) 

20 Munții Bihorului BR Șaua Ursoaia - Poiana Mărșoaia - Vf. Clujului - Poiana 

Călineasa 

21 Munții Bihorului CR Cheile Mândrului - sat Runc - intersecție marcaj BG 

22 Munții Bihorului PA Circuitul Cascadei Pişoaia Vidrei (Sat Nemeşi - Sat Dosu 
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Luncii - Sat Hărăşti - Sub Vf. Ştruţu - Sub Vf. Padeş - Sat 

Mărteşti - Sat Nemeşi ) 

23 Munții Bihorului PR 

 

Comuna Vidra (DJ 762 ) - Sat Nemeşi - Cascada Pişoaia Vidrei 

24 Munții Bihorului 

 
TR Intersectie BR - Sat Valea Verde - Sat Luminești - Sat Băi - 

Cascada Pișoaia Albii 

25 Munții Bihorului 

 
TR Arieșeni - Valea Cobleș - Sat Cobleș - Intersecția cu traseul 

bandă roșie 

26 Munții Șureanu BA Pasul Tărtărău - Vf. Lui Pătru - curmătura Șureanu - cabana 

Șureanu - Șaua Comărnicel - Șaua Șinca 

27 Munții Șureanu CR Mânăstirea Oașa - Luncile Prigoanei - Poarta Raiului - Cabana 

Șureanu 

28 Munții Șureanu PA Poarta Raiului - Curmătura Prisaca - Râul Mare - Poarta 

Raiului 

29 Munții Șureanu TR Șaua Șinca - Curmătura Lupșei - Cabana Prislop - Cugir 

30 Munții Șureanu PR Șaua Șinca – Năsâpiște - Cabana Prislop 

31 

 

Munții Șureanu TG Centrul de Vizitare „Frumoasa” (Poarta Raiului) - Lacul 

Iezerul Șureanu 

32 

 

Munții Șureanu CA Centrul de Vizitare „Frumoasa” (Poarta Raiului) - Vârful lui 

Pătru 

33 

 

Munții Metaliferi TR Tăuți (DN74) - Cetatea Tăuț 

34 Munții Metaliferi CR Zlatna – Cib - Cheile Cibului – Ardeu - sat Mada - Geoagiu Băi 

35 Munții Metaliferi TR Cheile Cibului - Cheile Glodului - Izvorul Tămăduirii - sat 

Ardeu 

36 Munții Metaliferi CR Bucium Șasa - Detunata Goală - Roșia Montană 

37 Munții Metaliferi PA Circuitul Tărilor (Roșia Montană) 

38 Munții Metaliferi PR Circuitul Monumentelor Naturii (Roșia Montană) 

39 Munții Metaliferi 

 
TA Roșia Montană - sat Văleni -Valea Abruzelului - Dealul Frasin 

- Popasul Fefeleaga (Detunata Goală) 

40 Munții Metaliferi TR Circuitul Văii Corna 

41 Gilăului-Muntele Mare CR Stațiunea Muntele Băișorii - Șesul Cald - sub vf. Muntele Mare 

- Vârful Neteda - Vârful La Dube - Culmea Șerboiu - Lupșa 

42 Gilăului-Muntele Mare CA Stațiunea Muntele Băișorii - Crucea Clencii – Știolne -

Rezervația Scărița Belioara - Cheile Runcului - Runc 

43 Gilăului-Muntele Mare PR Circuitul Rezervației Scărița Belioara 

44 Gilăului-Muntele Mare 

 
CR Schitul Poșaga – Belioara - La Măteoaie - Șaua La Răscruce 

45 Gilăului-Muntele Mare TA Runc - Cheile Pociovaliștei - Poiana Cornu Pietrei -Vârful 

Scărița - Rezervația Scărița Belioara 

46 Gilăului-Muntele Mare TR Lunca Arieșului - sub. Vf. Măgura - Vârful Vulturese -Poiana 

Cornu Pietrei - Rezervația Scărița Belioara 

47 Gilăului-Muntele Mare BR Muntele Mare - sub Vf. Piatra Groșilor - Poiana Balomireasa - 

Șaua Steaua - Șaua Petreasa - Șaua Ursoaia 

48 Gilăului-Muntele Mare CA Horea - Pătrușești - Sub vârful Colțăul Vârfului - Memorial 

victime accident aviatic 

49 Gilăului-Muntele Mare PR Cabana Podina - Pășunea Podireea - Dealul Coachii (Vf. 

Petreasa) - Vf. Pietroasa - Câmpul lui Seștină - Cabana Podina 

50 Munții Trascău  BR Segment 1: Tureni - Dl. Petridului - Cheile Turzii - Mân. 

Petridului - Valea Arieșului - Moldovenești - Piatra Secuiului - 

Rimetea 

51 Munții Trascău BR Segment 2: Rimetea - Izvorul Rimetea - Pârâul Muntelui - 

Platoul Bedeleu – Florești - Valea Uzei - Cabana Rîmeț 

52 Munții Trascău BR Segment 3: Cabana Rîmeț - Cheile Mânăstirii - Fața Pietrii – 

Răicani -Valea Galda - lângă Piatra Bulzului -lângă Piatra 

Craivii - Vf. Sfredelașu - Dealu Hulmurilor -Platoul Ciumerna 

53 Munții Trascău BR Segment 4: Platoul Ciumerna - lângă Vf. Muncelului -Pădurea 

Mlaca - Poiana cu narcise de la Negrileasa  -Dealul Boteșului - 

Dâmbul Arsurilor - Pasul Bucium 

54 Munții Trascău BR Segment 5: Pasul Bucium - lângă Vf. Brădișoru - Pasul Buceș 
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Vulcan 

55 Munții Trascău BR Segment 6: Pasul Buceș Vulcan - Piatra Sohodol - sub Vf. 

Chiuzu - Sat Luminești - Sat Băi - Sat Hărăşti - sub Vf. 

Padeșului - Dealul Crișului - Dealul Certeze - Muntele Găina 

Cruce 

56 Munții Trascău TR Lunca Arieșului - Poiana Șipote - Peștera Huda lui Papară 

57 Munții Trascău BG Sălciua de Jos - Platoul Bedeleu - Cheile Vălișoarei (Aiudului) 

58 Munții Trascău CR Sălciua de Jos - Poiana Șipote - Peștera Poarta Zmeilor -

Platoul Bedeleu - Cheile Plaiului - Izvoarele 

59 Munții Trascău BA Colțești - Cheile Siloșului - Platoul Bedeleu - Vânătările 

Ponorului 

60 Munții Trascău CG Rimetea - Vf. Ugerului - Lunca Arieșului 

61 Munții Trascău TA Rimetea (DJ107M) - Fânațu Mare - sub Colții Trascăului 

62 Munții Trascău CA Rimetea - Vf. Piatra Secuiului – Colțești - Pârâul Muntelui - 

Vidolm 

63 Munții Trascău PA Intersecție BR-TA - Vf. Piatra Craivii 

64 Munții Trascău TA Colțești - Cetatea Trascăului (Cetatea Colțești) 

65 Munții Trascău PR Circuit Cheile Vălișoarei (Aiudului) - versantul drept 

66 Munții Trascău PR Circuit Cheile Vălișoarei (Aiudului) - versantul stâng 

67 Munții Trascău CA Poiana Aiudului - La Găvane - Șaua Data - Cheile Vălișoarei 

(Aiudului) 

68 Munții Trascău CA Cabana Rîmeț - Cheile Rîmețului (prin apă) – Cheia –Brădești 

- Valea Poienii - Sub Piatră - Sălciua de Jos 

69 Munții Trascău TA Cabana Rîmeț - Cheile Rîmețului (pe Brâna Caprei) –Cheia – 

Boțani - Dealul Geoagiului – Modolești -Întregalde 

70 Munții Trascău CG Cabana Rîmeț – Tecșești - Poiana cu Narcise de la Tecșești - 

Cheile Întregalde – Modolești – Întregalde –Necrilești - Platoul 

Ciumerna - Iezerul Ighiel 

71 Munții Trascău CG Iezerul Ighiel - Lunca Ampoiței - Cheile Ampoiței - Vf. 

Pripoarelor - Dealul Maciului – Tăuț - Dealul Mamut - Alba 

Iulia 

72 Munții Trascău TR Bucerdea Vinoasă - lângă Piatra Craivii - sub Vf. Sfredelașu - 

Pârâul Turcului - Întregalde – Modolești -Poiana cu Narcise de 

la Tecșești - Piatra Cetii - Băile Romane - Cetea 

73 Munții Trascău TA Cricău - Pârâul Cricău - lângă Piatra Craivii 

74 Munții Trascău CA Zlatna - lângă Vf. Dâmbău - lângă Vf. Părăginoasa –Feneșasa - 

Poaiana Măgurii - Valea Muntelui - Platoul Ciumerna - Iezerul 

Ighiel - Ighiel 

75 Munții Trascău BA Lângă Vf. Dâmbău - Vf. Părăginoasa - Pădurea Runcului - La 

Dârdinaș 

76 Munții Trascău TR Zlatna - Măgura Dudașului - Cheile Caprei 

77 Munții Trascău TA Feneșasa - lângă Vf. Dâmbău 

78 Munții Trascău PR Belvedere Cheile Caprei 

79 Munții Trascău PA Deviație Colțu’ lui Blaj 

80 Munții Trascău PR Deviație Refugiul Săruni 

81 Munții Trascău TA Presaca Ampoiului (DN74) - Peștera Șura de Piatră -Piatra 

Porumbeilor 

Direcția Gestionarea Patrimoniului         Serviciul Public Județean  

                   SALVAMONT-SALVASPEO Alba 

                 Ioan BODEA           Lucian FORDA 

     Director executiv       Director  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea finanțării programului sportiv Openul Internaţional de Şah al României al 

Federaţiei Române de Şah  

 

 

         Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 19 octombrie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv Openul Internaţional de 

Şah al României al Federaţiei Române de Şah; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv 

Openul Internaţional de Şah al României al Federaţiei Române de Şah;  

- raportul de specialitate nr. 18875 din 12 octombrie 2017, comun al Direcţiei Gestionarea 

Patrimoniului şi al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

- adresa nr. 432 din 9 octombrie 2017 a Federaţiei Române de Şah înregistrată  la registratura 

Consiliului Judetean Alba cu  nr. 18670 din 10 octombrie 2017;  

- raportul nr. 18859/2017 al Comisiei de verificare a documentaţiilor de finanţare depuse de către 

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

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

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

Judeţean Alba nr. 265/2017, a cererii de finanţare depuse de către Federaţia Română de Şah. 

Luând în considerare prevederile: 

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

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

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

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

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

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

beneficiarii finanțării; 

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

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

sport; 

Având în vedere prevederile: 

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

ulterioare; 

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

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

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

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

educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea  

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă finanțarea programului sportiv Openul Internaţional de Şah al României al 

Federaţiei Române de Şah, în sumă de 31.800 lei, conform anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

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

Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Federaţiei Române de Şah, Direcției juridice și 

relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.                

                             

                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

 

Nr. 323 

Alba Iulia, 19 octombrie 2017    

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

Consiliului Județean Alba nr. 323/19 octombrie 2017  

 

 

Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora, pentru programul sportiv “Openul Internaţional de Şah al României” 

 

 

 

Activități Participanți Categoriile de cheltuieli* 

Valoarea 

totală 

- LEI - 

Obiectiv/obiective 

Turneul 

Internaţional de Şah 

al României 

Participanţi: 20 – 40 din 5 până la 15 

ţări 
Fond de premiere 23.200 

Ridicarea nivelului de 

performanţă al tinerilor 

jucători de perspectivă 

Openul 

Internaţional de Şah 

Rapid  

Participanţi: 60 - 100 Fond de premiere 8.600 Dezvoltarea generală a 

mişcării şahiste atât la 

nivel local(jud. Alba) 

cât şi la nivel naţional 

TOTAL PROGRAM 31.800  

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

         Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 19 octombrie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

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

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 18881/12 octombrie 2017 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 11684 din 10 octombrie 2017 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 18658 din 10 

octombrie 2017; 

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

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

socială; 

Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice; 

- H. G. nr. 1434/2004  privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale 

Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 

sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 164 din 24 mai 2017 îşi încetează 

aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi directorului general al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcției dezvoltare și bugete şi Biroului 

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

                   CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

    Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 
Nr. 324 

Alba Iulia, 19 octombrie 2017  
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Anexa  la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 324 /19 octombrie 2017 

 

STAT DE FUNCȚII 

AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

ȘI PROTECȚIA COPILULUI ALBA 

 

Nr.Crt Denumirea funcţiei 
Clasa/      

Studii 
Gradul 

Număr 

de 

posturi 

Aparatul Direcției 

1* director general - gradul II I   1 

2* director general adjunct - gradul II I   2 

3* director executiv - gradul II I   2 

Compartimentul Audit 

4** auditor I superior 2 

Biroul Adopţii şi Postadopţii 

5* şef birou - gradul II I   1 

6** consilier I superior 3 

7** consilier I principal 1 

8** consilier juridic  I principal 1 

9 psiholog practicant S   1 

Serviciul Juridic şi Contencios 

10* şef serviciu - gradul II I   1 

11** consilier juridic I superior 2 

12** consilier juridic I principal 1 

13** consilier juridic I asistent 1 

14** consilier juridic I debutant 1 

Compartimentul Secretariatul Comisiei pentru Protecția Copilului 

15** consilier juridic I superior 2 

Serviciul Resurse Umane şi Gestiunea Funcţiei Publice 

16* şef serviciu - gradul II I   1 

17** consilier I superior 3 

18** consilier I principal 1 

19** referent  III superior 1 

20 inspector de specialitate IA S   1 

21 inspector de specialitate I S   1 

Biroul Sănătatea, Securitatea Muncii și PSI 

22 șef birou II S   1 

23 inspector de specialitate IA S   2 

24 psiholog specialist S   1 

25 psiholog practicant S   1 

26 dietetician S   0.5 

27 dietetician M   0.5 

Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică, Strategii, Programe, Proiecte şi ONG 

28* şef serviciu - gradul II I   1 

29** consilier I superior 5 

Compartimentul Relaţii Publice 

30** consilier I superior 1 

Compartimentul de Coordonare a Autorităților Publice Locale 

31 inspector de specialitate IA S   1 

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap 

32 şef serviciu gradul II S   1 

33 medic specialist medicină internă S   0.25 

34 medic primar psihiatrie S   0.25 
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35 medic primar neurologie S   0.25 

36 medic primar oftalmologie S   0.25 

37 medic medicină generală S   0.25 

38 medic primar expertiza capacit de muncă S   0.25 

39 medic specialist expertiza capacit de muncă S   0.25 

40 psiholog principal S   0.25 

41 asistent social principal S   3 

42 inspector de specialitate IA S   1 

43 inspector de specialitate I S   2 

44 referent IA M   1 

Compartimentul – Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

45 medic sp.-Preşedinte Comisie S   1 

46 asistent social specialist S   1 

47 inspector de specialitate II S   1 

Serviciul de Evaluare Complexă pentru Copii 

48 șef serviciu gradul II S   1 

49 psiholog specialist S   2 

50 psiholog specialist S   0.5 

51 psiholog practicant S   2 

52 psihopedagog S   0.5 

53 inspector de specialitate IA S   1 

54 medic primar pediatrie S   1 

Serviciul Management de caz pentru copii cu dizabilități 

55* șef serviciu - gradul II I   1 

56** consilier I superior 7 

57** consilier juridic  I superior 2 

58** consilier I principal 2 

59 asistent social principal S   8 

60 asistent social specialist S   3 

61 asistent social practicant S   3 

62 asistent social debutant S   5 

Serviciul Management de caz pentru copii aflați în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic, Migrație, 

Repatrieri, Violență în Familie și Prevenirea Marginalizării Sociale 

63* sef serviciu - gradul II I   1 

64** consilier I superior 2 

65** consilier I asistent 1 

66 psiholog specialist S   0.5 

67 psiholog practicant S   1 

68 asistent social specialist S   1 

69 asistent social practicant S   1 

70 asistent social debutant S   1 

Serviciul Management de caz pentru copii și managementul calității serviciilor de tip familial 

71* șef serviciu - gradul II I   1 

72** consilier I superior 5 

73** consilier I principal 1 

74 asistent social principal S   7 

75 asistent social specialist S   1 

76 asistent social practicant S   2 

Serviciul Management de caz pentru copii și managementul calității serviciilor de tip rezidențial 

copii și adulți 

77* şef serviciu - gradul II I   1 

78** consilier I superior 3 

79** consilier juridic  I superior 1 

80 asistent social principal S   6 
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81 asistent social practicant S   1 

Compartiment Protecția Persoanelor Adulte și Managementul Calității Serviciilor pentru Adulți 

82** consilier I superior 3 

83** consilier I principal 1 

Biroul Management de caz și intervenție pentru situațiile sesizate în regim de urgență 

84 șef birou gradul II S   1 

85 psiholog practicant S   1 

86 asistent social principal S   2 

87 asistent social specialist S   1 

88 asistent social debutant S   1 

Biroul Evidență și Plată Prestaţii Sociale 

89* şef birou - gradul II I   1 

90** consilier I superior 2 

91** consilier I principal 1 

92 inspector de specialitate I S   1 

93 asistent social specialist S   1 

Serviciul Financiar – Contabil 

94* şef serviciu - gradul II I   1 

95** consilier I superior 4 

96** referent III superior 2 

97 referent IA M   1 

Serviciul Achiziţii, Patrimoniu Tehnic şi Administrativ 

98* şef serviciu - gradul II I   1 

99** consilier I superior 1 

100 inspector de specialitate IA S   3 

101 inspector de specialitate I S   1 

102 referent IA M   2 

Compartimentul achiziții si contractare servicii sociale 

103** consilier I superior 1 

104 inspector de specialitate IA S   1 

105 inspector de specialitate I S   1 

Serviciul întreținere și deservire 

106 șef serviciu gradul II S   1 

107 inspector de specialitate IA S   1 

108 şofer I G;M   5 

109 muncitor calificat I (întreţinere) G;M   3 

110 muncitor calificat III G   0.5 

111 îngrijitor G   3 

Asistenţi Maternali Profesionişti 

112 Asistent maternal profesionist M;G   103 

Servicii Comunitare Abrud 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Abrud 

113 Şef centru  - gradul II S   1 

114 Coordonator personal de specialitate gr. II PL;SSD;S   1 

115 Medic S   2 

116 Psiholog practicant S   1 

117 Terapeut ocupaţional S   1 

118 Terapeut ocupaţional debutant S   1 

119 Fiziokinetoterapeut debutant S   1 

120 Instructor de ergoterapie M;PL   1 

121 Asistent social principal S   4 

122 Asistent medical principal PL   6 

123 Asistent medical PL   4 

124 Masor principal M   3 

125 Infirmier  G   46 
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126 Infirmier debutant G   9 

127 Administrator I M   1 

128 Magaziner  M   1 

129 Inspector de specialitate I A S   2 

130 Muncitor calificat I (mecanic) M; G   2 

131 Muncitor calificat I (electrician) M; G   1 

132 Muncitor calificat I (dulgher) M;G   1 

133 Muncitor calificat I (tâmplar) M; G   1 

134 Muncitor calificat I (întreţinere) M; G   1 

135 Muncitor calificat I (bucătar)  M; G   2 

136 Muncitor calificat I (lenjereasă) M;G   2 

137 Muncitor calificat I (fochist) M;G   4 

138 Muncitor calificat II (bucătar)  M; G   3 

139 Muncitor calificat III (bucătar) M;G   1 

140 Muncitor calificat IV (bucătar) M;G   1 

141 Muncitor calificat IV (fochist) M;G   1 

142 Spălătoreasă G   3 

143 Paznic  M;G   5 

144 Şofer  I G   2 

Casa de Tip Familial nr. 15 Abrud 

145 Educator principal M   5 

146 Educator debutant M   1 

147 Psiholog practicant S   0.5 

148 Asistent social practicant S   0.5 

149 Asistent medical PL   3 

150 Asistent medical debutant PL   1 

Casa de Tip Familial nr. 2 Abrud 

151 Educator principal M   4 

152 Educator debutant M   1 

153 Asistent medical debutant PL   1 

154 Asistent medical PL   3 

155 Psiholog practicant S   1 

156 Asistent social principal S   1 

Casa de Tip Familial nr. 3 Abrud 

157 Asistent social principal SSD;S   1 

158 Educator principal M   4 

159 Educator M   1 

160 Educator debutant M   1 

161 Asistent medical PL   2 

162 Asistent medical debutant PL   1 

163 Psiholg practicant S   1 

Locuinţa protejată pentru persoane cu handicap nr. 15 Abrud 

164 Asistent medical PL   1 

165 Asistent social principal S   1 

166 Asistent social specialist S   1 

167 Educator principal M   2 

168 Educator M   2 

169 Infirmier debutant G   1 

Casa de Tip Familial nr. 6 Cîmpeni 

170 Psiholog practicant S   0.5 

171 Asistent social debutant S   0.5 

172 Asistent medical PL   3 

173 Asistent medical principal PL;SSD   1 

174 Educator principal M   2 

175 Educator M   2 
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176 Educator debutant M   1 

Locuință Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 14 Abrud 

177 Educator principal M   5 

178 Educator M   1 

179 Infirmier G   1 

180 Infirmier debutant G   1 

Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 6 Abrud 

181 Educator principal M   5 

182 Educator M   1 

183 Infirmier debutant G   1 

184 Infirmier G   1 

Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 7 Abrud 

185 Asistent social specialist S   1 

186 Educator principal M   4 

187 Educator debutant M   1 

188 Infirmier G   2 

Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 8 Abrud 

189 Asistent social practicant S   1 

190 Educator principal M   4 

191 Educator debutant M   1 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş 

192 Şef centru  - gradul II S   1 

193 Adjunct șef centru - gradul II S   1 

194 Medic S   1 

195 Kinetoterapeut debutant S   1 

196 Terapeut ocupaţional S   1 

197 Terapeut ocupaţional debutant S   1 

198 Psiholog stagiar S   1 

199 Asistent social principal S   1 

200 Asistent social debutant S   1 

201 Asistent medical PL;SSD   6 

202 Infirmier G   16 

203 Infirmier debutant G   2 

204 Muncitor calificat I (bucătar) G   4 

205 Muncitor calificat II (bucătar) G   4 

206 Muncitor calificat I (întretinere) G;M   1 

207 Muncitor calificat I (fochist) G;M   4 

208 Referent IA M   1 

209 Magaziner  G;M   1 

210 Îngrijitor G   2 

Centrul de Tranzit Alba Iulia 

211 Asistent social principal S   1 

212 Psiholog practicant S   1 

213 Terapeut ocupaţional debutant S   1 

214 Educator M   1 

215 Educator debutant M   1 

Centrul de Primire în Regim de Urgenţă „Pinocchio” Alba Iulia 

216 Asistent social principal S   1 

217 Asistent medical PL   0.5 

218 Asistent medical PL   0.5 

219 Psiholog practicant S   1 

220 Psiholog practicant S   0.5 

221 Psihopedagog S   0.5 

222 Educator principal M   3 

223 Educator SSD   1 
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224 Educator M   2 

225 Educator debutant M   1 

226 Administrator I M   0.5 

Casa de Tip Familial nr. 9 Alba Iulia 

227 Inspector de specialitate II S   1 

228 Asistent medical PL   3 

229 Asistent medical PL   0.5 

230 Asistent medical debutant PL   0.5 

231 Psihopedagog S   1 

232 Psiholog stagiar S   1 

233 Educator principal M   4 

234 Educator M   3 

235 Educator debutant M   1 

236 Administrator I M   0.5 

Locuinţa protejată pentru persoane cu handicap nr. 16 Alba Iulia 

237 Educator principal M   6 

238 Infirmier G   1 

239 Infirmier debutant G   1 

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Arnsbergˮ 

240 Şef centru - gradul II S   1 

241 Medic primar (pediatru) S   0.5 

242 Medic (pediatru) S   1 

243 Medic primar (medicina de recuperare) S   0.25 

244 Medic specialist( medicină de recuperare) S   0.25 

245 Medic specialist (medicina de recuperare) S   0.25 

246 Medic primar (medicină de recuperare) S   0.25 

247 Medic primar (neurologie infantilă) S   0.5 

248 Psiholog specialist S   1 

249 Psiholog specialist S   0.5 

250 Psiholog specialist S   0.5 

251 Psiholog practicant S   3 

252 Psiholog stagiar S   1 

253 Asistent social specialist S   1 

254 Asistent social principal S   1 

255 Kinetoterapeut principal S   4 

256 Kinetoterapeut S   2 

257 Fiziokinetoterapeut S   1 

258 Fiziokinetoterapeut  specialist S   1 

259 Fiziokinetoterapeut principal S   1 

260 Asistent medical principal PL;SSD   3 

261 Asistent medical PL;SSD   1 

262 Terapeut ocupaţional S   2 

263 Terapeut ocupaţional S   0.5 

264 Psihopedagog S   1 

265 Psihopedagog principal S   0.5 

266 Psihopedagog S   0.5 

267 Logoped S   1 

268 Masor M   1 

269 Masor M   0.5 

270 Masor M   0.5 

271 Referent IA M   1 

272 Muncitor calificat I (spălătoreasă) G   1 

273 Muncitor calificat II (spălătoreasă) G   1 

274 Îngrijitor G   0.5 

275 Îngrijitor  G   2 
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276 Administrator I M   0.5 

Centrul de Plasament Blaj 

277 Şef centru – gradul II S   1 

278 Medic specialist (neurolog) S   0.25 

279 Medic specialist (pediatru) S   0.5 

280 Medic specialist (psihiatru) S   0.25 

281 Asistent social specialist S   1 

282 Asistent social practicant S   1 

283 Asistent social debutant S   2 

284 Psiholog specialist S   0.5 

285 Psiholog specialist S   0.5 

286 Psiholog practicant S   1 

287 Inspector de specialitate II S   1 

288 Educator S   1 

289 Educator debutant S   1 

290 Educator principal M   8 

291 Educator M   5 

292 Educator debutant M   1 

293 Asistent medical principal PL;SSD   2 

294 Asistent medical debutant PL   2 

295 Muncitor calificat I (bucătar) M;G   3 

296 Muncitor calificat II (bucătar) M;G   1 

297 Muncitor calificat I (lenjereasă) M;G   1 

298 Muncitor calificat I (întreținere) M:G   2 

299 Șofer I M;G   2 

300 Îngrijitor  G   2 

Casa de Tip Familial în Comunitate Blaj 

301 Educator principal M   4 

302 Educator M   2 

303 Educator debutant M   1 

304 Asistent medical  PL   1 

305 Asistent medical debutant PL   3 

Centrul de Plasament de Tip Familial Mănărade 

306 Asistent social principal S   1 

307 Asistent medical PL   2 

308 Asistent medical debutant PL   1 

309 Educator principal M   4 

310 Educator M   4 

311 Educator debutant M   1 

Casa de Tip Familial nr. 4 Blaj 

312 Terapeut ocupațional debutant S   1 

313 Asistent medical debutant S   1 

314 Psiholog practicant S   0.5 

315 Asistent medical PL   4 

316 Educator principal M   4 

317 Educator M   2 

318 Educator debutant M   1 

319 Îngrijitor  G   1 

Casa de Tip Familial nr. 8 Sîncrai 

320 Şef centru –gradul II S   1 

321 Psihopedagog S   1 

322 Educator principal M   5 

323 Asistent medical PL   5 

324 Referent IA M   1 

325 Paznic   G   1 
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Casa de Tip Familial nr. 1 Aiud 

326 Psihopedagog S   1 

327 Educator principal M   5 

328 Educator M   1 

329 Educator debutant M   1 

330 Asistent medical principal S   1 

331 Asistent medical PL   3 

332 Muncitor calificat II (întreţinere) G   1 

Casa de Tip Familial pentru Copii cu Dizabilităţi Sîncrai 

333 Psihopedagog S   1 

334 Asistent medical principal PL   1 

335 Asistent medical PL   2 

336 Asistent medical debutant Pl   1 

337 Educator principal M   6 

338 Educator M   2 

339 Muncitor calificat I (întreținere) G   1 

340 Magaziner  M   1 

Casa de Tip Familial nr. 5 Aiud 

341 Asistent medical PL   1 

342 Asistent medical debutant PL   1 

343 Educator debutant M   5 

Locuinţa protejată pentru persoane cu handicap nr. 17 Sîncrai 

344 Educator principal M   5 

345 Educator M   2 

346 Infirmier G   1 

Casa de Tip Familial „Speranţa Copiilorˮ Cugir 

347 Sef centru gradul II S   1 

348 Asistent medical PL   3 

349 Asistent social principal S   1 

350 Psihopedagog S   1 

351 Educator principal M   3 

352 Educator M   5 

353 Educatoare  M   1 

Centrul Maternal pentru 6 cupluri mamă - copil „Speranţaˮ Alba Iulia 

354 Şef centru - gradul II S   1 

355 Asistent social principal S   1 

356 Psiholog stagiar S   1 

357 Asistent medical principal PL;SSD   1 

358 Asistent medical PL;SSD   1 

359 Educator principal SSD   1 

360 Educator  S   1 

361 Educator principal M   1 

Servicii Comunitare Galda de Jos 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos 

362 Şef centru – gradul II S   1 

363 Adjunct şef centru - gradul II SSD;S   1 

364 Medic primar S   2 

365 Medic primar (psihiatrie) S   0.5 

366 Medic primar (psihiatrie) S   0.5 

367 Medic specialist (psihiatrie) S   2 

368 Medic S   5 

369 Asistent social principal S   4 

370 Asistent social specialist S   1 

371 Asistent social practicant S   1 

372 Kinetoterapeut S   1 
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373 Psiholog specialist S   0.5 

374 Psiholog specialist S   0.5 

375 Psiholog specialist S   2 

376 Psiholog practicant S   3 

377 Terapeut ocupaţional S   7 

378 Terapeut ocupaţional debutant S   7 

379 Art terapeut M;PL   1 

380 Instructor de ergoterapie M;PL   1 

381 Instructor de ergoterapie debutant M;PL   1 

382 Asistent medical principal PL;SSD   31 

383 Asistent medical PL;SSD   6 

384 Asistent medical debutant PL;SSD   2 

385 Masor principal M   4 

386 Masor M   3 

387 Infirmier G   125 

388 Infirmier debutant G   15 

389 Farmacist S   2 

390 Fiziokinetoterapeut debutant S   1 

391 Inspector de specialitate IA S   3 

392 Inspector de specialitate I S   1 

393 Inspector de specialitate II S   1 

394 Inspector de specialitate debutant S   3 

395 Magaziner  G;M   1 

396 Kinetoterapeut debutant S   1 

397 Kinetoterapeut principal S   1 

398 Profesor C.F.M. principal S   1 

399 Profesor C.F.M. S   1 

400 Muncitor calificat I (bucătar) M;G   4 

401 Muncitor calificat II (bucătar) M;G   7 

402 Muncitor calificat IV (bucătar) M;G   2 

403 Muncitor calificat I (instalator) M;G   1 

404 Muncitor calificat I (electrician) M;G   3 

405 Muncitor calificat I (frizer) M;G   2 

406 Muncitor calificat I (fochist) M;G   6 

407 Muncitor calificat I (întreținere) M:G   1 

408 Spălătoreasă M;G   6 

409 Muncitor calificat II (lenjereasa) M;G   2 

410 Muncitor calificat I (croitoreasa) M;G   1 

411 Şofer I M;G   1 

Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 10 Cricău 

412 Asistent social specialist SSD;S   1 

413 Educator principal M   4 

414 Educator debutant M   1 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Gîrbova 

415 Şef centru (medic primar) – gradul II  S   1 

416 Inspector de specialitate I S   2 

417 Asistent social principal S   1 

418 Psiholog practicant S   1 

419 Terapeut ocupaţional debutant S   1 

420 Masor debutant M   1 

421 Asistent medical principal PL   3 

422 Asistent medical PL   2 

423 Infirmier G   18 

424 Infirmier debutant G   2 

425 Magaziner  M   1 
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426 Muncitor calificat I (bucătar) G;M   1 

427 Muncitor calificat II (bucătar) G;M   1 

428 Muncitor calificat IV (bucătar) G;M   3 

429 Spălătoreasă G   1 

430 Muncitor calificat I (lenjereasă) G   1 

431 Şofer I M   1 

432 Muncitor calificat I (întreţinere) G;M   3 

433 Muncitor  necalificat I G   1 

Locuinţă Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 13 Gîrbova 

434 Educator principal M   1 

435 Infirmier G   4 

436 Infirmier debutant G   1 

Locuinţă Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 3 Gîrbova 

437 Infirmier G   2 

438 Infirmier debutant G   3 

439 Educator principal M   3 

TOTAL GENERAL 1113 

     

     NOTA: 

 

*   funcţie publică de conducere 

   

 

** funcţie publică de execuţie 

    

 

         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                             SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

    Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Ciumbrud - Teiuş, operatorului de 

transport rutier SC Livio Dario SRL 

 

 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 19 octombrie 2017; 

Luând în dezbatere:  

- proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

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

Teiuş, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu 

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

traseul Ciumbrud - Teiuş, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

- raportul de specialitate nr. 18851 din 12 octombrie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

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

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

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

pe traseul Ciumbrud - Teiuş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 18575/9 

octombrie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 2113/12 octombrie 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

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

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

curse regulate speciale, pe traseul Ciumbrud - Teiuş;  

Ținând cont de prevederile: 

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

Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în 

Judeţul Alba; 

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

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

interinstituțională și mediu de afaceri;  

Având în vedere prevederile: 

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

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

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

public local, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

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

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada                               20 octombrie 

2017 - 16 octombrie 2018, pe traseul Ciumbrud - Teiuş, operatorului de transport rutier SC Livio 

Dario SRL, cod de înregistrare fiscală, RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 

87, judeţul Alba. 
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Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul 

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

documentului de plată a tarifului de eliberare. 

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC Livio Dario 

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 325 

Alba Iulia, 19 octombrie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Teiuş - Alba Iulia, operatorului de 

transport rutier SC Livio Dario SRL 

 

 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 19 octombrie 2017; 

Luând în dezbatere:  

- proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

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

Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu 

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

traseul Teiuş - Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

- raportul de specialitate nr. 18854 din 12 octombrie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

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

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

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

pe traseul Teiuş - Alba Iulia, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 18576/9  

octombrie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 2113/12 octombrie 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

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

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

curse regulate speciale, pe traseul Teiuş - Alba Iulia;  

Ținând cont de prevederile: 

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

Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în 

Judeţul Alba; 

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

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

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

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

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

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

public local, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

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

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 20 octombrie 2017 - 17 octombrie 

2018, pe traseul Teiuş - Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de 

înregistrare fiscală, RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba. 
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Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul 

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

documentului de plată a tarifului de eliberare. 

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC Livio Dario 

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                  CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                               SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU        
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Alba Iulia, 19 octombrie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Teiuş, operatorului de 

transport rutier SC Livio Dario SRL 

 

 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 19 octombrie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

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

Teiuş, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL;  

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu 

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

traseul Alba Iulia - Teiuş, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

- raportul de specialitate nr. 18855 din 12 octombrie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

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

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

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

pe traseul Alba Iulia - Teiuş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 18577/9 

octombrie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 2113/12 octombrie 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

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

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

curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Teiuş;  

Ținând cont de prevederile: 

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

Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în 

judeţul Alba; 

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

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

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

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

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

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

public local, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

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

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 20 octombrie 2017 - 17 octombrie 

2018, pe traseul Alba Iulia - Teiuş, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de 

înregistrare fiscală, RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba. 
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Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul 

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

documentului de plată a tarifului de eliberare. 

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC Livio Dario 

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU        
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Alba Iulia, 19 octombrie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Zlatna - Alba Iulia, operatorului de 

transport rutier SC Livio Dario SRL 

 

 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 19 octombrie 2017; 

Luând în dezbatere:  

- proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

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

Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu 

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

traseul Zlatna - Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

- raportul de specialitate nr. 18856 din 12 octombrie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

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

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

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

pe traseul Zlatna - Alba Iulia, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 18578/9 

octombrie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 2113/12 octombrie 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

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

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

curse regulate speciale, pe traseul Zlatna - Alba Iulia;  

Ținând cont de prevederile: 

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

Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în 

Judeţul Alba; 

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

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

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

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

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

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

public local, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

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

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 20 octombrie 2017 - 17 octombrie 

2018, pe traseul Zlatna - Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de 

înregistrare fiscală, RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba. 
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Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul 

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

documentului de plată a tarifului de eliberare. 

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC Livio Dario 

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                            CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU        
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Alba Iulia, 19 octombrie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea unor cheltuieli care vor fi efectuate  

cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2017 

 

          Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 19 octombrie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli care vor fi efectuate cu ocazia 

Sărbătorilor de iarnă 2017; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli care vor fi 

efectuate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2017;  

- raportul de specialitate nr. 18941/13 octombrie 2017 comun, al Direcţiei gestionarea 

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

Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului județean Alba nr. 107/ 2017 privind  

aprobarea bugetului general al Județului Alba, bugetului propriu al Județului Alba, bugetului creditelor 

interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile si a bugetelor instituțiilor publice si activităților 

finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2017, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

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

sport; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 3 lit. a 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; 

- O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile 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 alocarea sumei de 40000 lei din bugetul local al Județului Alba, pentru 

cheltuieli cu cadourile care vor fi oferite colindătorilor și urătorilor, care vor participa la activitățile 

tradiționale de colindat și urat, la sediul Consiliului Județean Alba, în luna decembrie 2017. 

Art. 2. 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. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcţiei 

gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete și Serviciului administrativ din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU     
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Alba Iulia, 19 octombrie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 

 

 

 

         Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 19 octombrie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

a Județului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 19099/16 octombrie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică, documente clasificate, monitorizare situații de urgență din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 23294/11 octombrie 2017 a Inspectoratului de Poliție Județean Alba înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 18778/11 octombrie 2017; 

 Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016 

privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului 

Alba, cu modificările și completările ulterioare; 

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

juridică și ordine publică; 

 Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare;  

-  art. 17 - 19 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 7, art. 8 și art. 17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de 

ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Validează, în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, 

desemnarea domnului comisar șef de poliție Ioan-Sorin CIOANCĂ – împuternicit să îndeplinească 

atribuțiile funcției de șef inspectorat în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, în locul domnului 

comisar șef de poliție Mihai RUS.   

Art. 2. Componenţa nominală actualizată a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba este 

următoarea: 

Președinte:  Marius Nicolae HAȚEGAN - consilier judeţean 

Membri:  Ioan-Sorin CIOANCĂ - comisar șef de poliție, împuternicit să 

      îndeplinească atribuțiile de șef inspectorat în cadrul 

      Inspectoratului de Poliție Județean Alba 

  Ioan Ilie ILEA  - comisar șef de poliție în rezervă, reprezentant al  

      Corpului Național al Polițiștilor 

Monica POPESCU  - subprefectul Județului Alba 

 Tudor PONORAN   - consilier judeţean  

 Ioan FLOREA  - consilier judeţean 

 Dorin Gheorghe SANDEA - consilier judeţean 

 Simone ALBANI-ROCCHETTI - consilier judeţean 
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 Gheorghe FENEȘER - consilier județean 

 Mihai Horea BĂRDAȘ - reprezentant al comunității 

 Gheorghe Ioan IVINIȘ - reprezentant al comunității 

 Traian Nicolae URSALEȘ  - reprezentant al comunității 

 Marius-Claudiu GIUREA - inspector șef, Inspectoratul Județean de Jandarmi  

     „Avram Iancu” Alba 

 Cornel OPRIȘA  - inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de  

     Urgență „Unirea” al Județului Alba 

 Ioan VODĂ   - șef serviciu, Poliția locală Alba Iulia. 

 Art. 3. Prevederile art. 2-6 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016 

privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului 

Alba, cu modificările și completările ulterioare, rămân în vigoare. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba, 

domnului comisar șef de poliție Ioan-Sorin Cioancă, domnului comisar șef de poliție Mihai Rus,  

Direcţiei juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete, Biroului resurse umane și 

Compartimentului Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, documente clasificate, monitorizare situații 

de urgență din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                  CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                             SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                     Vasile BUMBU          
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Alba Iulia,  19 octombrie 2017   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcții  

al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

 

         Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 19 octombrie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 19114/17 octombrie 2017 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

juridică și ordine publică; 

 Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 64 alin. 2 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 31 alin. 4, art. 36 alin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului 

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

 Art. 2. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 190/29 iunie 2017 își încetează 

aplicabilitatea începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din cadrul 

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

hotărâri. 

Art. 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, Biroului resurse umane și direcţiilor din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                      CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL               Vasile BUMBU   
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Alba Iulia, 19 octombrie 2017 
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 331/19 octombrie 2017 

 

 

STATUL DE FUNCȚII  

AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

 

Nr. crt. Denumirea funcţiei Număr posturi 

APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

1 Preşedinte 1 

2-3 Vicepreşedinte 2 

4 Secretar al judeţului 1 

5 Administrator public 1 

CABINETUL PREȘEDINTELUI 

6-9 Consilier 4 

RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI COMUNICARE 

10 Consilier, grad profesional superior 1 

11 Consilier, grad profesional principal 1 

12 Inspector, grad profesional asistent 1 

BIROUL RESURSE UMANE 

13 Şef birou  1 

14-17 Consilier, grad profesional superior 4 

18 Inspector, grad profesional superior 1 

19 Consilier, grad profesional principal 1 

BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN 

20 Șef birou  1 

21-25 Auditor, grad profesional superior 5 

ATOP, DOCUMENTE CLASIFICATE, MONITORIZARE SITUAȚII DE URGENȚĂ 

26 Consilier, grad profesional superior 1 

REGISTRATURĂ, ARHIVĂ, MONITORUL OFICIAL 

27 Consilier, grad profesional superior 1 

28 Inspector de specialitate gradul IA 1 

AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

29-30 Consilier, grad profesional superior 2 

31 Inspector, grad profesional asistent 1 

UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ, SOCIALĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL 

32-33 Consilier, grad profesional superior 2 

SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 

34 Consilier juridic, grad profesional superior 1 

35 Consilier, grad profesional superior 1 

SERVICIUL ADMINISTRATIV 

36 Şef serviciu 1 

37 Inspector de specialitate gradul I A 1 

38 Inspector de specialitate gradul II  1 

39 Referent IA 1 

40-42 Îngrijitor  3 

43 Îngrijitor (Sîncrai) 1 
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44-52 Şofer I 9,5 

53 Muncitor calificat I 1 

54 Muncitor calificat II (Sîncrai) 1 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI RELAȚII PUBLICE 

55 Director executiv  1 

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS 

56 Şef serviciu 1 

57-64 Consilier juridic, grad profesional superior  8 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, RELAȚII PUBLICE  

ȘI TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ 

65-71 Consilier, grad profesional superior 7 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

72 Director executiv  1 

73 Director executiv adjunct  1 

SERVICIUL DEZVOLTARE, PROGRAME ȘI 

 GUVERNANȚA CORPORATIVĂ A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE 

74 Şef serviciu 1 

Dezvoltare economică și programe 

75-76 Consilier, grad profesional superior 2 

77 Inspector, grad profesional superior 1 

78 Inspector de specialitate gradul I 1 

Dezvoltare rurală 

79-80 Consilier, grad profesional superior 2 

Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și monitorizare asociații de dezvoltare 

81 Consilier, grad profesional superior 1 

82 Inspector de specialitate gradul IA 1 

SERVICIUL ACCESARE ȘI COORDONARE PROIECTE 

83 Şef serviciu  1 

Accesare proiecte 

84-86 Consilier, grad profesional superior 3 

Monitorizare şi sustenabilitate proiecte 

87 Consilier, grad profesional superior 1 

88-89 Inspector de specialitate gradul IA 2 

90 Inspector de specialitate gradul I 1 

SERVICIUL BUGET-VENITURI 

91 Şef serviciu  1 

Buget 

92-94 Consilier, grad profesional superior 3 

Urmărire, încasare venituri şi executare silită 

95-97 Consilier, grad profesional superior 3 

98 Consilier juridic, grad profesional asistent 1 

Contabilitate-financiar 

99-104 Consilier, grad profesional superior 6 

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE  

ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII CONTRACTELOR 

105 Şef serviciu  1 

106 Consilier juridic, grad profesional superior 1 
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107-109 Consilier, grad profesional superior 3 

110-111 Inspector de specialitate gradul IA 2 

112 Inspector de specialitate gradul I 1 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

113 Director executiv  1 

 

 

SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT 

114 Şef serviciu 1 

Programe, lucrări, întreținere drumuri 

115-119 Consilier, grad profesional superior 5 

Siguranța circulației 

120-121 Consilier, grad profesional superior 2 

122-123 Referent IA 2 

Administrarea terenurilor, clădirilor, rețelelor de alimentare cu apă 

124-127 Consilier, grad profesional superior 4 

Informatică 

128-130 Consilier, grad profesional superior 3 

SERVICIUL TURISM, CULTURĂ, TINERET, SPORT ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT 

131 Şef serviciu 1 

132-134 Consilier, grad profesional superior 3 

135 Consilier, grad profesional superior (Câmpeni) 1 

136 Inspector, grad profesional superior 1 

137 Inspector de specialitate gradul IA 1 

138 Referent IA 1 

SERVICIUL PENTRU IMPLEMENTAREA  

PROGRAMULUI ALBA - ROMÂNIA 100 

139 Șef serviciu 1 

140-145 Consilier, grad profesional superior 6 

146 Inspector, grad profesional superior 1 

147 Inspector de specialitate gradul IA 1 

148 Inspector de specialitate gradul I 1 

DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM 

149 Arhitect şef  1 

Amenajarea teritoriului, cadastru, monitorizare și control 

150-152 Consilier, grad profesional superior 3 

Urbanism, avizare, autorizare 

153-155 Consilier, grad profesional superior 3 

156 Inspector de specialitate gradul II 1 

Arii protejate 

157 Consilier, grad profesional debutant 1 

158-159 Inspector de specialitate gradul II  2 

160 Referent II (sit Frumoasa) 0,5 

BIROUL PROGRAME ȘI PROIECTE MEDIU 

161 Șef birou  1 

162-164 Consilier, grad profesional superior 3 

165 Inspector, grad profesional superior 1 
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166 Consilier, grad profesional debutant 1 

 TOTAL 166 

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ 

1-3 Director –manager gradul I 3 

4 Director general–manager gradul I 1 

  TOTAL 4 

  TOTAL GENERAL 170 

                       

 

      CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL               Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

cu privire la numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul 

organizat în data de 26 octombrie 2017 pentru ocuparea  postului contractual vacant de inspector 

de specialitate gradul IA la Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul accesare şi coordonare proiecte 

- Compartimentul monitorizare şi sustenabilitate proiecte  

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 17859 din 29 septembrie 2017 al Biroului resurse umane cu privire la 

numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul  pentru ocuparea 

postului contractual vacant de inspector de specialitate gradul IA la Direcţia dezvoltare şi bugete - 

Serviciul accesare şi coordonare proiecte - Compartimentul monitorizare şi sustenabilitate proiecte;  

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a coroborat cu art. 104 alin. 2 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 - art. 8 din Regulamentul - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade 

sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările si completările ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta  

 

DISPOZIŢIE 

 

 Art. 1. Desemnez Comisia de concurs şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul  

pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate gradul IA la Direcţia dezvoltare 

şi bugete - Serviciul accesare şi coordonare proiecte - Compartimentul monitorizare şi sustenabilitate 

proiecte, organizat în data de 26 octombrie 2017, astfel: 

Comisia de concurs: 
Preşedinte: Marian Florin AITAI  - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete 

Membri:     Lenica BUCUR   - şef serviciu, Direcţia dezvoltare şi bugete – Serviciul 

accesare şi coordonare proiecte 

                    Horațiu Zaharia SUCIU -  șef birou, Biroul resurse umane; 

Observator: Luminiţa SÂNTIMBREAN - reprezentant Sindicatul A.S. Alba; 

                                              Comisia de soluţionare a contestaţiilor:  
Preşedinte : Elena OPRUȚA  - director executiv adjunct, Direcţia dezvoltare şi bugete 

Membri :     Camelia Ileana LAZĂR - şef serviciu, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul  

     buget – venituri 

                    Marilena Nicoleta MOGA - consilier superior,   Direcţia dezvoltare şi bugete –  

     Serviciul accesare şi coordonare proiecte           

Observator: Luminiţa SÂNTIMBREAN – reprezentant Sindicatul A.S. Alba; 

 Art. 2. Desemnez în calitate de secretar al Comisiei de concurs şi al Comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor pe doamna Rodica Ramona BĂLŢAT – consilier superior, Biroul resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliul Judeţean Alba.  

 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Sindicatului A.S. Alba, Direcţiei juridice 

şi relaţii publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.             

                                                                                                    Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE,                            SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

Ion DUMITREL                                               Vasile BUMBU 

 

 

Nr.  593 

Alba Iulia,  4 octombrie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind delegarea exercitării unor atribuţii ce revin Preşedintelui  

Consiliului Judeţean Alba, domnului vicepreşedinte Alin Florin CUCUI,  

în perioada 8-13 octombrie 2017 

 

 

 

    Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Luând în considerare : 

- adresa prin care Primarul Oraşului Alessandria, domnul Gianfranco Cuttica di Revigliasco şi 

Preşedintele Consiliului Orăşenesc al Alessandria, domnul Emanuale Locci, adresează Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, invitaţia de a face o vizită oficială în Alessandria, Italia, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 17753/28 septembrie 2017; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 592/3 octombrie 2017 cu privire la 

aprobarea deplasării și participării reprezentanţilor Judeţului Alba la o vizită oficială în Alessandria, 

Italia; 

 Având în vedere prevederile art. 104 alin. 1 lit. f,  precum și ale art. 107 alin. 2 din 

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

ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 Articol unic  

În perioada 8-13 octombrie 2017 deleg exercitarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Alba domnului vicepreşedinte Alin Florin CUCUI, cu excepţia atribuţiilor de reprezentare aferente 

deplasării în vizita oficială în Alessandria, Italia. 

 

 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, domnilor vicepreşedinți 

Dumitru Fulea și Alin Florin Cucui,  direcţiilor și serviciilor, Biroului resurse umane și Biroului audit din 

cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

              Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

         ION DUMITREL                       Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 594 

Alba Iulia, 4 octombrie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Echipei de implementare a Proiectului ,,ENSuRe – European Network for the 

Cohesion and Solidarity in Rural areas” selectat spre finanţare de către Comisia Europeană în 

cadrul Programului Europa pentru Cetăţeni - Apelul de proiecte 2017 

 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 18207 din 4 octombrie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete privind 

constituirea Echipei de implementare a Proiectului ,,ENSuRe – European Network for the Cohesion and 

Solidarity in Rural areas” selectat spre finanţare de către Comisia Europeană în cadrul Programului 

Europa pentru Cetăţeni - Apelul de proiecte 2017; 

Ţinând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 231 din 29 iunie 2017 privind 

aprobarea implementării Proiectului ,,European Network for the Economic Cohesion and 

Solidarity in Rural areas - ENSuRe” selectat spre finanţare de către Comisia Europeană în cadrul 

Programului Europa pentru Cetăţeni - Apelul de proiecte 2017; 

- Cererii de finanţare „European Network for the Cohesion an Solidarity in 

Rural areas” cu nr. 589345-CITIZ-1-2017-1-SI-CITIZ-NT; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a, art. 104 alin. 2 lit. b și art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a 

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

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. Se constituie Echipa de implementare a Proiectului ,,ENSuRe – European Network for 

the Cohesion and Solidarity in Rural areas”, proiect selectat spre finanţare de către Comisia Europeană 

în cadrul Programului Europa pentru Cetăţeni - Apelul de proiecte 2017, în următoarea componenţă:  

 Responsabil cooperare regională şi naţională 
Marian Florin AITAI  - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete 

Responsabil strategii, politici publice la nivel judeţean   
Lenica BUCUR   - şef serviciu, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul  

    accesare și coordonare proiecte 

   Responsabil proiect 
 Marilena Nicoleta MOGA  - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul  

     accesare și coordonare proiecte - Compartimentul accesare  

     proiecte 

    Responsabil 1 facilitator mediul rural 
  Elisabeta Ana ANDRONE  - şef serviciu, Direcţia dezvoltare și bugete – Serviciul  

     dezvoltare, programe și guvernanță corporativă a  

     întreprinderilor publice 

    Responsabil 2 facilitator mediul rural 

 Paraschiva HORVATH  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul  

     accesare şi coordonare proiecte - Compartimentul accesare 

     proiecte 

    Responsabil comunicare-promovare 
 Gabriela Nicoleta RUS - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul  

     dezvoltare, programe și guvernanță corporativă a  

     întreprinderilor publice - Compartimentul dezvoltare  

     economică  și programe 
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    Responsabil financiar 
 Camelia Ileana LAZĂR - şef serviciu, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul buget 

 Art. 2. Directorul executiv al Direcţiei dezvoltare şi bugete împreună cu Biroul resurse umane va 

stabili şi repartiza atribuţiile şi responsabilităţile aferente fiecărei funcţii în cadrul Echipei de implementare a 

Proiectului ,,ENSuRe – European Network for the Cohesion and Solidarity in Rural areas”, urmând ca fişa 

postului aferentă fiecărei persoane nominalizată la art. 1 să fie completată în mod corespunzător. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate în 

echipa de implementare, Direcției dezvoltare și bugete, Direcţiei juridice şi relaţii publice şi Biroului 

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

 

   

       Avizat pentru legalitate, 

                     PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

              Ion DUMITREL                              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 596 

Alba Iulia, 4 octombrie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiilor de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin procedura achiziţiei 

directe, a contractelor de achiziţie publică având ca obiect servicii de informare şi publicitate şi 

servicii de audit financiar extern pentru proiectul “Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud 

(DN1) - Aiudul de Sus -Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea 

Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 

74 (Cerbu) ”, finanţat prin Contractul de finanţare nr.139/28.06.2017, cod SMIS 2014+: 108707  

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

Analizând referatul nr.18506/09.10.2017, comun, al Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcţiei 

gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete (?) privind constituirea Comisiilor de evaluare 

a ofertelor pentru atribuirea, prin procedura achiziţiei directe, a contractelor de achiziţie publică având 

ca obiect servicii de informare şi publicitate şi servicii de audit financiar extern pentru proiectul 

“Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus -Rîmeț - Brădești – Geogel – 

Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – 

Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu) ” finanţat prin Contractul de finanţare 

nr.139/28.06.2017, cod SMIS  2014+: 108707; 

Văzând Dispoziţia nr.594/04 octombrie 2017 privind delegarea exercitării unor atribuţii ce revin 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, domnului vicepreşedinte Alin Florin CUCUI, în perioada 8-13 

octombrie 2017; 

Ţinând cont de prevederile: 

- Anexei 7 – Calendarul estiativ al achiziţiilor şi Anexei 8 – Măsuri de informare şi publicitate 

la Contractul de finanţare nr.139/28.06.2017, cod SMIS  2014+: 108707 încheiat între Ministerul 

Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de 

Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Agenţia pentru Dezvoltare Regională 

Centru în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi 

Parteneriatul dintre UAT Județul Alba - lider de proiect, UAT Municipiul Aiud, UAT Comuna Bucium, 

UAT Comuna Mogoș, UAT Comuna Rîmeț şi UAT Comuna Ponor.  

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a și lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice; 

- art.126 şi urm. din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr.98/2016 privind 

achiziţiile publice aprobate prin H.G. nr.395/2016, cu modificările şi completările ulterioare;   

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIŢIE 

 

Art.1. Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin procedura 

achiziţiei directe, a contractului de achiziţie publică având ca obiect servicii de informare şi publicitate 

pentru proiectul “Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus -Rîmeț - Brădești 

– Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – 

Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu) ”, în următoarea componență: 

 

Preşedinte cu drept de vot 

 Lucian-Emilian DOCEA - şef serviciu, Direcţia gestionarea patrimoniului  - Serviciul turism, 

cultură, tineret, sport şi învăţământ - responsabil informare şi comunicare în cadrul proiectului 

Membri: 
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Camelia-Elena GALAC-VITAN – consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul 

achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor - responsabil achiziții publice în cadrul 

proiectului 

Gabriel-Ioan VASIU – consilier juridic, Direcția juridică şi relaţii publice  - Serviciul juridic-

contencios - responsabil juridic în cadrul proiectului 

Membri de rezervă: 

Dana Georgiana LUPEA – inspector de specialitate, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul 

achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor 

Nicolae Cristian DUMITRAŞ - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul 

turism, cultură, tineret, sport şi învăţământ. 

Art.2. Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin procedura 

achiziţiei directe, a contractului de achiziţie publică având ca obiect servicii de audit financiar extern 

pentru proiectul “Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus -Rîmeț - Brădești 

– Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – 

Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu) ”, în următoarea componență: 

Preşedinte cu drept de vot 

Elena-Cornelia STANCIU - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul buget – 

venituri, Compartimentul buget - responsabil financiar în cadrul proiectului 

Membri: 

Camelia-Elena GALAC-VITAN – consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul 

achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor - responsabil achiziții publice în cadrul 

proiectului 

Gabriel-Ioan VASIU – consilier juridic, Direcția juridică şi relaţii publice  - Serviciul juridic-

contencios - responsabil juridic în cadrul proiectului 

Membri de rezervă: 

Anamaria PODAR – consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul achiziţii publice 

şi monitorizarea implementării contractelor 

Petruţa TODEA - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul buget – venituri, 

Compartimentul buget. 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, persoanelor nominalizate, 

Direcţiei juridice şi relaţii publice, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete şi 

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

 

            P. PREȘEDINTE                                Avizat pentru legalitate,  

             VICEPREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

             ALIN FLORIN CUCUI              Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  598 

Alba Iulia, 9 octombrie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția: 

 ,,Construire drumuri de acces pentru Centrul de Management Integrat al Deșeurilor  Galda de Jos 

şi pentru staţiile de transfer – Lot 1: Construire drum de acces - Centru de management integrat în 

localitatea Galda de Jos, L=7,400 km”  

 

Președintele Consiliului Judeţean Alba; 

Analizând referatul nr. 17658/28 septembrie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului privind 

constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția: ,,Construire drumuri de acces 

pentru Centrul de Management Integrat al Deșeurilor  Galda de Jos şi pentru staţiile de transfer – Lot 1: 

Construire drum de acces - Centru de management integrat în localitatea Galda de Jos, L=7,400 km”; 

Având în vedere prevederile:  

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 10 şi art. 11 din Regulamentul  de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 

acestora aprobat prin H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994  ; 

- Ordinului ministrului transporturilor nr. 78/1999, pentru aprobarea Nomenclatorului  

activităților de administrare, exploatare, întreținere și reparații la drumurile publice (astfel cum a fost 

modificat și completat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 346/2000); 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIŢIE 

 

Articol unic 

Numesc Comisia de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția: ,,Construire drumuri de 

acces pentru Centrul de Management Integrat al Deșeurilor  Galda de Jos şi pentru staţiile de transfer 

– Lot 1: Construire drum de acces - Centru de management integrat în localitatea Galda de Jos, 

L=7,400 km”, în următoarea componenţă: 

Președinte:   Dan Mihai POPESCU - administrator public al Județului Alba 

Membri:       Floare PERŢA  - şef serviciu, Direcția gestionarea patrimoniului -  

      Serviciul administrarea domeniului public și privat 

                      Paul Silviu TODORAN - consilier superior, Direcția gestionarea 

patrimoniului - Serviciul administrarea domeniului 

public și privat - Compartimentul programe, lucrări, 

întreținere drumuri; 

           Tudor PĂSTRĂV  - reprezentantul admnistraţiei publice locale,  

     comuna Galda de Jos; 

           Ovidiu ŞERBU  - reprezentantul Inspectoratului  Judeţean în 

 Construcţii Alba;                                

Membri de rezervă: 

          Cosmin Aurelian OLTEAN - consilier superior, Direcția gestionarea  

     patrimoniului - Serviciul administrarea domeniului  

     public și privat - Compartimentul siguranța  

     circulației; 

 

          Ioan Sorin MAIER  - consilier superior, Direcția gestionarea 

patrimoniului - Serviciul administrarea domeniului 

public și privat - Compartimentul programe, lucrări, 

întreținere drumuri;          

Secretariatul comisiei: Ioan POPA - diriginte șantier, S.C. Tulip Alba S.R.L.      
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Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, persoanelor nominalizate, Primăriei comunei Galda de Jos,  

Inspectoratului de Stat în Construcții Alba, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei juridică şi relaţii 

publice și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

           P. PREȘEDINTE                              Avizat pentru legalitate,  

             VICEPREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

             ALIN FLORIN CUCUI               Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la constituirea Comisiilor de recepție a mijloacelor fixe, activelor fixe necorporale, 

bunurilor (altele decât mijloace fixe), serviciilor, lucrărilor de întreținere și reparații curente 

achiziționate de către Consiliul Județean Alba 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

Analizând referatul nr. 18496/9 octombrie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba cu privire la constituirea Comisiilor de recepție a 

mijloacelor fixe, activelor fixe necorporale, bunurilor (altele decât mijloace fixe), serviciilor, lucrărilor 

de întreținere și reparații curente achiziționate de către Consiliul Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice;   

- Ordinului nr. 1917/2005 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi 

pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Ordinului nr. 2634/2015 al ministrului finanţelor publice privind documentele financiar 

contabile; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIȚIE 

 

 Art. 1. Aprob constituirea Comisiilor de recepție a mijloacelor fixe/activelor fixe necorporale 

achiziționate de către Consiliul Județean Alba, pentru situațiile în care nu se constituie alte comisii de 

specialitate, în următoarea componență: 

1. Pentru Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba 

1.1. Comisia de recepţie a bunurilor cuprinse la următoarele grupe de clasificare din „Catalogul 

privind clasificarea și duratele normale de funționare a mijloacelor fixe”: 

 Grupa 2.2.9 „Calculatoare electronice și echipamente periferice. 

Mașini și aparate de casă, control și facturat”  

 Grupa 3.2 „Aparatură birotică” 

 Active fixe necorporale (licențe și programe informatice) 

Membri titulari: 
Virgil Ștefan CĂRPINIȘAN - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -   

   Compartimentul informatică  

Paul Marius HAȚEGAN  - șef serviciu, Serviciul administrativ  

Eugen DOBRA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar  

Membri de rezervă: 

Luminița Iuliana SAVA  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului   

 Compartimentul informatică  

Cornelia CORCESCU  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - 

    Compartimentul informatică 

Adriana RADU     - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

  Responsabil de inventar pe unitate: Ioan POPA - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete 

- Compartimentul contabilitate-financiar.   
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1.2. Comisia de recepție a bunurilor cuprinse la următoarele grupe de clasificare din „Catalogul 

privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe”: 

a.) Grupa 2. „Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații” în afară de 

bunurile cuprinse la Grupa 2.2.9 „Calculatoare electronice și echipamente periferice. Mașini și aparate de 

casă, control și facturat” 

b.) Grupa 3. „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și 

materiale și alte active corporale” în afară de Grupa 3.2 „Aparatură birotică” 

c.)  Alte active fixe necorporale, în afară de licențe și programe informatice 

Membri titulari: 
Paul Marius HAȚEGAN  - șef serviciu, Serviciul administrativ  

Marius Vasile TRIFAN  - inspector de specialitate, Serviciul administrativ 

Eugen DOBRA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

Membri de rezervă: 

Cornelia CORCESCU  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - 

    Compartimentul informatică 

Ștefan Ioan OLARIU  - inspector de specialitate, Direcția dezvoltare și bugete -   

 Serviciul dezvoltare economică și programe 

Adriana RADU     - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

 Responsabil de inventar pe unitate: Ioan POPA – consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete 

- Compartimentul contabilitate-financiar.     

2. Pentru Centrul Militar Judeţean Alba 

2.1. Comisia de recepţie a bunurilor cuprinse la următoarele grupe de clasificare din „Catalogul 

privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe”: 

a.)   Grupa 2. „Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii”  

b.)  Grupa 3. „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și 

materiale și alte active corporale”   

c.) Active fixe necorporale   

Membri titulari: 
căpitan Vasile BUTA  - Centrul Militar Județean Alba 

căpitan Liviu NEAGOE  - Centrul Militar Județean Alba 

Adriana RADU    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

Membri de rezervă: 

plt. adj. pr. Lucian PODAR  - Centrul Militar Județean Alba 

Marius Vasile TRIFAN  - inspector de specialitate, Serviciul administrativ 

Eugen DOBRA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

 Responsabil de inventar pe unitate: Ioan POPA – consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete 

- Compartimentul contabilitate-financiar.     

3. Pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Unirea” al Județului Alba 

3.1. Comisia de recepție a bunurilor cuprinse la următoarele grupe de clasificare din „Catalogul 

privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe”: 

a.)   Grupa 2. „Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații”  

b.)  Grupa 3. „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și 

materiale și alte active corporale”   

c.)   Active fixe necorporale   

Membri titulari: 
Colonel Silviu DOGAR  - Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Unirea” al   

 județului Alba 

Colonel Gabriel HIREAN  - Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Unirea” al   

 județului Alba 

Maria DAMIAN   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

    Compartimentul contabilitate-financiar 

 

Membri de rezervă: 

Locotenent colonel Florin ZECHERU - Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Unirea” al 
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    județului Alba     

Căpitan Claudiu ALEXĂ  - Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Unirea” al   

 județului Alba 

Eugen DOBRA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

 Responsabil de inventar pe unitate: Ioan POPA – consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete 

- Compartimentul contabilitate-financiar.     

Art. 2. Aprob constituirea comisiilor de recepție a bunurilor (altele decât mijloace fixe), 

serviciilor, lucrărilor de întreținere și reparații curente achiziționate de către Consiliul Județean Alba, 

în următoarea componență:  

1. Pentru Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba 

1.1. Comisia de recepție a materialelor de întreținere și funcționare (pentru tehnica de calcul, 

parcul auto propriu și spații aferente desfășurării activității aparatului de specialitate), inventar 

gospodăresc, furnituri de birou și alte materiale consumabile, lucrări întreținere și reparații curente 

necesare bunei desfășurări a activității aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba:  

Membri titulari: 
Paul Marius HAȚEGAN  - șef serviciu, Serviciul administrativ  

Marius Vasile TRIFAN  - inspector de specialitate, Serviciul administrativ 

Ioan POPA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

Membri de rezervă: 

Nicolae Alin DREGHICIU  - referent, Serviciul administrativ 

Virgil Ștefan CĂRPINIȘAN - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -   

   Compartimentul informatică  

 Maria DAMIAN   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

    Compartimentul contabilitate-financiar 

Viorica Maria ȚIFF   - consilier principal, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Serviciul buget-venituri- Compartimentul urmărire,    

 încasare venituri și executare silită       

1.2. Comisia de recepție a materialelor, obiectelor de inventar și serviciilor destinate 

activităților desfășurate în domeniul turismului, culturii, tineretului, sportului și învățământului: 

Membri titulari: 
Sorina OPREAN    - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

  Serviciul turism, cultură, tineret, sport și învățământ  

Nicolae Cristian DUMITRAȘ - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -   

 Serviciul turism, cultură, tineret, sport și învățământ  

Adriana RADU    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

Membri de rezervă: 

Lucian Emilian DOCEA  - Șef serviciu, Direcția gestionarea patrimoniului -   

  Serviciul turism, cultură, tineret, sport și învățământ 

Galeni Adina NĂCREALĂ  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

  Serviciul turism, cultură, tineret, sport și învățământ 

 Maria DAMIAN   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

    Compartimentul contabilitate-financiar 

1.3. Comisia de recepție a serviciilor de publicitate media (anunțuri ședințe ale Consiliului 

Județean, anunțuri concurs, anunțuri în Monitorul Oficial, anunțuri obligațiuni, etc.): 

Membri titulari: 
Ștefania Petronela NEGRESCU - consilier superior, Direcția juridică și relații publice -   

   Compartimentul administrație publică, relații publice și     

 transparență decizională 

Adrian Lucian HĂBEAN  - consilier superior, Direcția juridică și relații publice -   

   Compartimentul administrație publică, relații publice și     

 transparență decizională 

Maria DAMIAN   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

    Compartimentul contabilitate-financiar 

Membri de rezervă: 
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Gabriela Cristina HALE  - consilier superior, Direcția juridică și relații publice -   

   Compartimentul administrație publică, relații publice și     

 transparență decizională 

Adriana RADU    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

Elena Cornelia STANCIU  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Serviciul buget-venituri 

1.4. Comisia de recepție a serviciilor de întreținere și reparații a echipamentelor IT, a serviciilor 

de asistență tehnică pentru sisteme informatice, a serviciilor de găzduire, asistență tehnică și remediere 

erori pentru site-ul www.cjalba.ro: 

Membri titulari: 
Virgil Ștefan CĂRPINIȘAN - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -   

   Compartimentul informatică  

Luminița Iuliana SAVA  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

 Compartimentul informatică  

Ioan POPA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

Membri de rezervă: 

Cornelia CORCESCU  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - 

    Compartimentul informatică 

Paul Marius HAȚEGAN  - șef serviciu, Serviciul administrativ  

Adriana RADU     - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

1.5. Comisia de recepție a bunurilor și serviciilor specifice activităților în domeniul resurselor 

umane: 

Membri titulari: 
Horațiu Zaharia SUCIU  - șef birou, Biroul resurse umane  

Ioana Silvia MATEI   - consilier superior, Biroul resurse umane   

Elena Cornelia STANCIU  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Serviciul buget-venituri 

Membri de rezervă: 

Rodica Ramona BĂLȚAT  - consilier superior, Biroul resurse umane   

Niculina HAȚEGAN   - consilier superior, Biroul resurse umane 

Adriana RADU     - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

1.6. Comisia de recepție a materialelor, bunurilor și serviciilor achiziționate pentru 

desfășurarea acțiunilor dedicate sărbătoririi centenarului Marii Uniri și a Zilei Încoronării: 

Membri titulari: 
Cornelia FĂGĂDAR   - șef serviciu, Serviciul pentru implementarea Programului  

    Alba - România 100 

Alina FRĂȚILĂ    - inspector superior, Serviciul pentru implementarea   

 Programului Alba - România 100  

Maria DAMIAN   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

    Compartimentul contabilitate-financiar 

Membri de rezervă: 

Daniela DOCAN    - consilier superior, Serviciul pentru implementarea   

  Programului Alba - România 100    

Aurora Petronela LUCA  - consilier superior, Serviciul pentru implementarea   

  Programului Alba - România 100   

Pompilia Luminița CAȚAROȘ - consilier superior, Serviciul pentru implementarea   

  Programului Alba - România 100 

Adriana RADU     - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

 

1.7. Comisia de recepție a bunurilor și serviciilor achiziționate pentru desfășurarea acțiunilor și 

activităților organizate de Serviciul dezvoltare, programe și guvernanța corporativă a intreprinderilor 

publice: 

Membri titulari: 
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Elisabeta Ana ANDRONE  - șef serviciu, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul   

   dezvoltare, programe și guvernanța corporativă a     

  intreprinderilor publice 

Adina Cornelia BÎTIU-TUHUȚ - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

    Compartimentul dezvoltare economică și programe 

Viorica Maria ȚIFF   - consilier principal, Direcția dezvoltare și bugete -   

    Serviciul buget-venituri      

Membri de rezervă: 

Gabriela Nicoleta RUS  - inspector superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

    Compartimentul dezvoltare economică și programe 

Daniela Lorena CRAȘOVEANU  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - 

DREGHICI OPREAN  Compartimentul dezvoltare economică și programe 

Ioan Ștefan OLARIU  - inspector de specialitate, Direcția dezvoltare și bugete -   

   Compartimentul dezvoltare economică și programe 

Adriana RADU     - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

1.8.  Comisia de recepție a serviciilor juridice: 

Membri titulari: 

Ioan Gabriel VASIU   - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații   

   publice - Serviciul juridic contencios  

Raluca Elena GRĂDINARIU - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații    

  publice - Serviciul juridic contencios  

Adriana RADU     - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

Membri de rezervă: 

Angela RUSU    - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații   

   publice - Serviciul juridic contencios  

Ana Maria TOMA   - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații   

   publice - Serviciul juridic contencios 

Maria DAMIAN     - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

2. Pentru Centrul Militar Județean Alba 

2.1. Comisia de recepție a materialelor de întreținere și funcționare (pentru tehnica de calcul, 

parcul auto propriu și spații aferente desfășurării activității Centrului Militar Județean Alba), inventar 

gospodăresc, furnituri de birou și alte materiale consumabile, servicii, lucrări întreținere și reparații 

curente necesare bunei desfășurări a activității proprii: 

Membri titulari: 
căpitan Vasile BUTA  - Centrul Militar județean Alba 

căpitan Liviu NEAGOE  - Centrul Militar județean Alba 

Adriana RADU    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

Membri de rezervă: 

plt. adj. pr. Lucian PODAR  - Centrul Militar județean Alba 

Marius Vasile TRIFAN  - inspector de specialitate, Serviciul administrativ 

Eugen DOBRA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

3. Pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Unirea" al județului Alba 

 3.1. Comisia de recepție a materialelor de întreținere și funcționare (pentru tehnica de calcul, 

parcul auto propriu și spații aferente desfășurării activității Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

,,Unirea" al Județului Alba), inventar gospodăresc, furnituri de birou și alte materiale consumabile, 

servicii, lucrări întreținere și reparații curente necesare bunei desfășurări a activității proprii: 

Membri titulari: 
Locotenent colonel Florin ZECHERU - Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Unirea” al 

    Județului Alba     

Căpitan Claudiu ALEXĂ  - Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Unirea” al   

 Județului Alba 

Ioan POPA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 
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Membri de rezervă: 

Colonel Silviu DOGAR  - Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Unirea” al   

 Județului Alba 

Colonel Gabriel HIREAN  - Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Unirea” al   

 Județului Alba 

Maria DAMIAN     - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

 Art. 3. Pentru recepția obiectivelor de investiții finalizate, a altor lucrări și servicii, a tuturor 

celorlalte bunuri și servicii care nu au fost menționate în prezentul referat, se vor constitui comisii de 

recepție prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Alba emisă după încheierea contractelor 

(finalizarea procedurilor de achiziție). 

Art. 4. (1) Membrii comisiilor de recepție nominalizați la art. 1 și art. 2 au obligația să confirme 

prin semnătură pe documentele de recepție, primirea bunurilor la locul de depozitare, după ce verifică în 

mod amănunțit dacă sortimentul, cantitatea, calitatea și prețul corespund cu datele din documentele 

justificative. 

 (2) În cazul în care la primirea produselor achiziționate se constată deteriorări, lipsuri sau 

nepotriviri calitative față de datele cuprinse în documentele însoțitoare, precum și alte indicii cu privire la 

integritatea bunurilor, comisia de recepție menționează și înregistrează diferențele existente. 

Art. 5. La recepția mijloacelor fixe/activelor fixe necorporale, Procesul verbal de recepție v-a fi 

semnat și de către Responsabilul de inventar pe unitate, iar dacă mijloacele fixe/activele fixe necorporale 

sunt repartizate direct la locurile de folosință, atunci acest document v-a fi semnat și de către persoana 

care le ia în primire. 

Art. 6. Prevederile prezentei dispoziţii se completează cu prevederile din Procedura operaţională 

privind recepţia stocurilor, mijloacelor fixe și serviciilor achiziţionate. 

Art. 7. La data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii, Dispoziția Președintelui Consiliului 

Județean Alba nr. 9/13.01.2016 cu privire la constituirea Comisiilor de recepție a mijloacelor fixe, 

obiectelor de inventar și materialelor consumabile achiziționate de către Consiliul Județean Alba, 

Serviciul Public Salvamont Județean Alba, Centrul Militar Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații 

de Urgență ,,Unirea” al Județului Alba îşi înceteayă aplicabilitatea. 

 

 Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Județului Alba; Centrului Militar Județean Alba; Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

,,Unirea” al Județului Alba; persoanelor nominalizate în cadrul comisiilor; Direcției juridice și relații 

publice, Direcției dezvoltare și bugete, Direcției gestionarea patrimoniului,  Serviciului administrativ, 

Serviciului pentru implementarea Programului Alba - România 100 şi Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

         P. PREȘEDINTE                                           Avizat pentru legalitate,  

             VICEPREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

             ALIN FLORIN CUCUI               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 600 

Alba Iulia,  9 octombrie 2017  
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            Achizitor                                                                                                             Anexa nr. 1                      

UAT JUDEȚUL ALBA             
          

    

            

 

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A MIJLOCULUI FIX 

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

 

 

 

  Comisia de recepţie constituită conform Dispoziției nr. ...... din .................. a Președintelui 

Consiliului Județean Alba   

am procedat la recepţia mijlocului fix furnizat de ............................................................................ 

Contract nr. ........................................................................................................................................ 

Mijlocul fix si caracteristici tehnice: ................................................................................................ 

Observații: ........................................................................................................................................ 

Felul recepției(calitativ, cantitativ, etc.): ........................................................................................... 

Probe efectuate și rezultatul lor (consemnate în anexe): .................................................................. 

Asigurarea funcționării mașinilor și instalațiilor în timpul probelor s-a făcut de: ............................ 

Concluziile comisiei: ….................................................................................................................... 

Termen de garanție: .......................................................................................................................... 

Alte date: ........................................................................................................................................... 

 

 

COMISIA DE RECEPȚIE: 

   Numele și prenumele      Semnătura                                    Furnizor 

   ....................................       .................                                 .................... 

   ....................................     ................. 

   ....................................        ................. 

 

Poziția prevăzută în planul de investiții: ........................................................................................... 

Poziția din anexă: .............................................................................................................................. 

Comanda nr. ...................................................................................................................................... 

Furnizat de: ....................................................................................................................................... 

Factura nr.  ................. din .................................. 

Valoarea de inventar: ..................................... lei 

Data înregistrării: ............................................... 

Număr de inventar: ............................................ 

Cod de clasificație: ............................................ 

Durata normată: .................................................                                                   

   

                                                   

........................................................... 

RESPONSABIL CU INVESTIȚIILE, 
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                 Achizitor                                                                                                        Anexa nr. 2                                                                        

     UAT JUDEȚUL ALBA             
         

 

      

          

 

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A ACTIVELOR NECORPORALE 

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

 

 

 

  Comisia de recepţie constituită conform Dispoziției nr. ...... din .................. a Președintelui 

Consiliului Județean Alba   

am procedat la recepţia activului necorporal furnizat de .................................................................. 

Contract nr. ....................................................................................................................................... 

Observații: ......................................................................................................................................... 

Felul recepției (calitativ, cantitativ, etc.): .......................................................................................... 

Probe efectuate și rezultatul lor (consemnate în anexe): .................................................................. 

Concluziile comisiei: ........................................................................................................................ 

Termen de garanție: .......................................................................................................................... 

Alte date: ........................................................................................................................................... 

 

 

COMISIA DE RECEPȚIE: 

   Numele și prenumele      Semnătura                                    Furnizor 

   ....................................       .................                                 .................... 

   ....................................     ................. 

   ....................................        ................. 

 

Poziția prevăzută în planul de investiții: ........................................................................................... 

Poziția din anexă: .............................................................................................................................. 

Comanda nr. ...................................................................................................................................... 

Furnizat de: ....................................................................................................................................... 

Factura nr.  ................. din .................................. 

Valoarea de inventar: ..................................... lei 

Data înregistrării: ............................................... 

Număr de inventar: ............................................ 

Durata normată: .................................................                                                   

    

   

 

                                                    

........................................................... 

RESPONSABIL CU INVESTIȚIILE, 
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                  Achizitor                                                                                                       Anexa nr. 4                     

      UAT JUDEȚUL ALBA             
               

       

 

 

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE A PRODUSELOR 

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

.....................(denumirea produselor) furnizate 

 în cadrul contractului de furnizare nr. ...... din data .......... 

 

 

încheiat între UAT JUDEȚUL ALBA prin Consiliul Județean Alba, în calitate de Beneficiar, şi 

........................................................................................................................... , în calitate de Furnizor 

 

 Comisia de recepţie constituită prin Dispoziția nr. ........... din data .................... a Președintelui 

Consiliului Județean Alba a procedat astăzi....................... (data) la recepţia produselor ce au făcut 

obiectul contractului de furnizare menționat mai sus, având o valoare de ........................... lei la care se 

adaugă ........................... lei TVA şi a fost formată din:  

 

  (nume şi prenume) 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

 

 La recepţia produselor a participat ................................ (nume şi prenume) în calitate de 

reprezentant legal al (denumirea Furnizorului) .................................................................... 

 Comisia de recepţie constată că următoarele produse furnizate în cadrul contractului respectă 

cerinţele de calitate, cantitate, caracteristicile corespund cu cele prevăzute în contract şi au fost livrate 

conform graficului de timp, prevăzute în contract, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 
Denumire produs Caracteristici UM Cantitate 

Preţ/UM 

(fără TVA) 

      

  

 De asemenea, Comisia de recepție constată că Furnizorul şi-a îndeplinit toate obligaţiile asumate 

prin contractul încheiat între părţi. 

 Valoarea totală a produselor furnizate este de ................................. lei la care se adaugă TVA 

........................ lei şi corespunde cu preţul înscris în contractul de furnizare încheiat între părţi. 

  

 Prezentul proces-verbal, conţinând ........ file a fost încheiat astăzi .......................... la sediul 

........................ în ....... exemplare, din care ........ pentru Beneficiar şi unul pentru Furnizor. 

 

 

       Beneficiar         Furnizor 

           UAT Județul Alba                                     .......................................... 

 

 Comisia de recepţie 

  (numele, prenumele şi semnătura) 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 
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         Achizitor                                                                                                   Anexa nr. 5                     

      UAT JUDEȚUL ALBA           
        

           

       

 

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE A SERVICIILOR 

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

................. (denumirea serviciilor), prestate  

în cadrul contractului de servicii de ……………….. 

nr. ....... din data .........., 

 

 

încheiat între UAT JUDEȚUL ALBA prin Consiliul Județean Alba, în calitate de Beneficiar, şi 

........................................................................................................................... , în calitate de Prestator 

 Comisia de recepţie constituită prin Dispoziția nr. ........... din data .................... a Președintelui 

Consiliului Județean Alba a procedat astăzi....................... (data) la recepţia serviciilor ce au făcut obiectul 

contractului de servicii menționat mai sus, având o valoare de ........................... lei la care se adaugă 

........................... lei TVA şi a fost formată din:  

 

  (nume şi prenume) 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

 

 La recepţia serviciilor a participat din partea Prestatorului.................................(nume şi prenume) 

în calitate de reprezentant legal al ................................................ (denumirea prestatorului). 

 Comisia de recepţie constată şi consemnează că serviciile care au făcut obiectul contractului au 

fost prestate de Prestator cu respectarea cerinţelor, exigenţelor, cantităților şi în graficul de timp, 

prevăzute în contractul de servicii, după cum urmează:  

(descrierea serviciilor)  ..................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

 De asemenea, comisia de recepţie constată că Prestatorul şi-a indeplinit toate obligaţiile asumate 

prin contractul încheiat între părţi. 

 

 Valoarea serviciilor prestate este de .......................... lei la care se adaugă TVA ............... lei şi 

corespunde cu preţul înscris în contractul de servicii încheiat între părţi. 

 

 Prezentul proces-verbal, conţinând ....... file a fost încheiat astăzi .................... la sediul 

........................., în ........ exemplare, din care ........... pentru Beneficiar şi unul pentru Prestator. 

 

       Beneficiar         Prestator 

           UAT Județul Alba                                     .......................................... 

 

 Comisia de recepţie 

  (numele, prenumele şi semnătura) 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la aprobarea participării reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba  

la întâlnirea de lucru organizată  în cadrul Proiectului „ENSuRe – European Network for the 

Cohesion and Solidarity in Rural areas”   

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

Analizând referatul nr. 18272/5 octombrie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba privind aprobarea participării reprezentanţilor 

Consiliului Judeţean Alba la întâlnirea de lucru organizată  în cadrul Proiectului „ENSuRe – European 

Network for the Cohesion and Solidarity in Rural areas”, în calitate de partener; 

Ținând cont de  prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 133/2004 privind modul de organizare a activităţilor 

de cooperare externă a Consiliului Judeţean Alba; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 29/2017 privind aprobarea Programului activităţilor 

de cooperare externă al Consiliului Judeţean Alba pe anul 2017; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 231/2017 privind aprobarea implementării 

Proiectului „European Network for the Economic Cohesion and Solidarity in Rural areas - ENSuRe)” 

selectat spre finanţare de către Comisia Europeană în cadrul Programului Europa pentru Cetăţeni – 

Apelul de proiecte 2017; 

- Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 596/4 octombrie 2017 privind 

constituirea Echipei de implementare a Proiectului ,,ENSuRe – European Network for the Cohesion and 

Solidarity in Rural areas” selectat spre finanţare de către Comisia Europeană în cadrul Programului 

Europa pentru Cetăţeni - Apelul de proiecte 2017; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f coroborat cu art. 104 alin. 2 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

   - H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în 

străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta  

 

DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. Aprob participarea în perioada 18-20 octombrie 2017, la întâlnirea de lucru planificată în 

cadrul proiectului „ENSuRe – European Network for the Cohesion and Solidarity in Rural areas” finanţat 

de Comisia Europeana prin Programul Europa pentru Cetăţeni, la Centrul Regional de Informare din 

Slovenska Bistrica – Slovenia, a doamnei Lenica BUCUR - şef serviciu în cadrul Direcţiei dezvoltare și 

bugete - Serviciul accesare și coordonare proiecte şi a doamnei Marilena Nicoleta MOGA - consilier 

superior în cadrul Direcţiei dezvoltare și bugete - Serviciul accesare și coordonare proiecte - 

Compartimentul accesare proiecte. 

Art. 2. Deplasarea va fi efectuată în perioada 17-21 octombrie 2017 cu autoutilitara tip Duster cu 

nr. de înmatriculare AB-07-WPY. 

 

 

Art. 3. Cheltuielile pentru participarea la întâlnirea de lucru vor fi suportate pentru doamna Moga 

Marilena Nicoleta din bugetul Proiectului „ENSuRe – European Network for the Cohesion and Solidarity 

in Rural areas”, gestionat de organizatorul evenimentului - Regional Information Center, Slovenska 

Bistrica, Slovenia, în concordanţă cu prevederile legislaţiei comunitare şi regulile financiare ale 

Programului Europa pentru Cetăţeni şi pentru doamna Bucur Lenica din bugetul propriu al Judeţului 

Alba, pe anul 2017. 
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Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcţiei 

dezvoltare şi bugete, Serviciului accesare şi coordonare proiecte, Compartimentului contabilitate financiar 

și Compartimentului  relații internaționale și comunicare din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

  

           P. PREȘEDINTE                                Avizat pentru legalitate,  

             VICEPREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

             ALIN FLORIN CUCUI               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 601 

Alba Iulia, 9 octombrie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședință ordinară, în ziua de 19 octombrie 2017 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

 Având în vedere prevederile art. 94 alin. 1, alin. 3, alin. 5 și alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a 

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

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

DISPOZIȚIE  

 

 

Art. 1. Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţa ordinară, în ziua de 19 octombrie 2017, ora 

11
00

, ședință care va avea loc în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ din 

municipiul Alba Iulia (Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1). 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:  

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală 

a Acţionarilor la Societatea Drumuri și Poduri Locale Alba S.A. 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală 

a Acţionarilor la Societatea Parcul Industrial Cugir S.A. 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de 

fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Modernizare drum județean DJ 107 Z: 

Ciumbrud (DJ 107 E) - Păgida - Gîmbaş - Aiud (DN 1)ˮ 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului 

Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor 

publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul III al anului 2017 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

Inițiator, p. Președintele Consiliului Județean Alba: Alin Florin Cucui, Vicepreședinte al 

Consiliului Județean Alba 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea articolului 3 al Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 106/16 martie 2017 cu privire la aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - 

teritoriale din Judeţul Alba a cotelor și sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum 

și pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene și 

comunale, pe anul 2017 

Inițiator, p. Președintele Consiliului Județean Alba: Alin Florin Cucui, Vicepreședinte al 

Consiliului Județean Alba 

  7. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 108/16 martie 2017 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a 

bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 

2017 

Inițiator, p. Președintele Consiliului Județean Alba: Alin Florin Cucui, Vicepreședinte al 

Consiliului Județean Alba 
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8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al 

Judeţului Alba, a bugetului creditelor interne  şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017 

Inițiator, p. Președintele Consiliului Județean Alba: Alin Florin Cucui, Vicepreședinte al 

Consiliului Județean Alba 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Muzeului Naţional al 

Unirii Alba Iulia 

Inițiator, p. Președintele Consiliului Județean Alba: Alin Florin Cucui, Vicepreședinte al 

Consiliului Județean Alba 

10. Proiect de hotărâre cu privire la numirea domnului Forda Lucian Onoriu în funcţia de 

director la Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba 

Inițiator, p. Președintele Consiliului Județean Alba: Alin Florin Cucui, Vicepreședinte al 

Consiliului Județean Alba 

11. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului teren 

agricol extravilan identificat prin CF 7594 Ciugud - monument istoric situat în comuna Ciugud, judeţul 

Alba 

Inițiator, p. Președintele Consiliului Județean Alba: Alin Florin Cucui, Vicepreședinte al 

Consiliului Județean Alba 

12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării programului sportiv „Performanţa la 

nivel înalt pentru sportivii olimpici şi neolimpici de la CS Unirea Alba Iulia” al Clubului Sportiv Unirea 

Alba Iulia, aferente anului competiţional 2017-2018 

Inițiatori: consilierii județeni Călin RADU, Dan Ioan CHERECHEȘ, Dorin Gheorghe 

SANDEA 

13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării programului sportiv „Finanţare program 

sportiv - Baschet” al Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia, aferente anului competiţional 2017-

2018 

Inițiatori: consilierii județeni Călin RADU, Dan Ioan CHERECHEȘ, Dorin Gheorghe 

SANDEA 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de omologare a traseelor turistice montane 

din judeţul Alba 

Inițiator, p. Președintele Consiliului Județean Alba: Alin Florin Cucui, Vicepreședinte al 

Consiliului Județean Alba 

15. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării programului sportiv „Openul 

Internaţional de şah al României” al Federaţiei Române de Şah  

Inițiatori: consilierii județeni Călin RADU, Dan Ioan CHERECHEȘ, Dorin Gheorghe 

SANDEA 

  16. Proiect de hotărâre proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

Inițiator, p. Președintele Consiliului Județean Alba: Alin Florin Cucui, Vicepreședinte al 

Consiliului Județean Alba 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

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

Teiuş, operatorului de transport rutier SC Livio Dario  SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

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

Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario  SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

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

Teiuş, operatorului de transport rutier SC Livio Dario  SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

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

Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario  SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

21. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Județean Alba 

din data de 28 septembrie 2017 
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Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

22. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 

  

Prezenta dispoziție se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în Monitorul Oficial 

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

Judeţului Alba, direcţiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

 

           P. PREȘEDINTE                             Avizat pentru legalitate,  

             VICEPREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

              ALIN FLORIN CUCUI               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 602 

Alba Iulia, 12 octombrie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PRESEDINTE 

DISPOZIŢIE 

cu privire la aprobarea componenţei  Comisiei de concurs la concursul organizat în data de 20 

octombrie 2017 pentru ocuparea postului vacant de medic specialist confirmat  

în specialitatea endocrinologie la Compartimentul endocrinologie  

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

 Analizând: 

- referatul nr. 18888 din 12 octombrie 2017 al Biroului resurse umane cu privire la aprobarea 

comisiei de concurs la concursul organizat în data de 20 octombrie 2017 pentru ocuparea postului vacant 

de medic specialist confirmat în specialitatea endocrinologie la Compartimentul endocrinologie, din 

cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

- adresa nr. 15578 din 12 octombrie 2017 a  Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia cu privire 

la propunerea comisiei de concurs, la concursul organizat în data de 20 octombrie 2017 pentru ocuparea 

postului vacant de medic specialist confirmat în specialitatea endocrinologie, din cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, înregistrată cu nr. 18880 din 12 octombrie 2017 la registratura Consiliului 

Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a şi lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 7 alin.1 lit. b, alin. 3, alin. 4 şi alin. 6 din Metodologia privind organizarea concursurilor 

de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile 

sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare 

publice fără paturi, respective a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, aprobată 

prin Ordinul Ministrului Sănătăţii  nr. 869 din 9 iulie 2015. 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta  

 

DISPOZIŢIE 

Art. 1. Aprob componenţa Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea postului vacant 

de medic specialist confirmat în specialitatea endocrinologie la Compartimentului endocrinologie din 

cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, organizat în data de 20 octombrie 2017, astfel:  

 

Preşedinte: Şef lucr. Dr. Cristina Corina Radu Pop – medic primar endocrinolog Universitatea 

de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş; 

Membri: Şef lucr. Dr. Laura Monica Georgescu – medic primar endocrinolog Universitatea de 

Medicină şi Farmacie Oradea; 

               Dr. Pop Raluca Monica – reprezentant Colegiul medicilor Mureş; 

Art. 2. Desemnez în calitate de observatori pe: 

Rodica Ramona Bălţat – reprezentantul Consiliului Judeţean Alba; 

Dr. Butnaru Anton – reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică Alba; 

Art. 3. Desemnez în calitate de secretar al comisiei pe : 

            Dr. Enache Simona – medic specialist, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia . 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei de Sănătate 

Publică Alba, Colegiul Medicilor Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridice şi relaţii publice şi 

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

           P. PREȘEDINTE                             Avizat pentru legalitate,  

             VICEPREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                            ALIN FLORIN CUCUI                       Vasile BUMBU 

 

 

Nr. 604 

Alba Iulia, 12 octombrie 2017  
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin PROCEDURA 

SIMPLIFICATĂ PROPRIE a contractului de prestări servicii de formare profesională 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

Analizând referatul nr. 18899/12 octombrie 2017 al Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE a contractului de prestări servicii de formare profesională; 

Luând în considerare PROCEDURA SIMPIFICATĂ PROPRIE privind achiziţia publică de servicii 

sociale şi alte servicii specifice prevăzute in anexa 2 la Legea nr. 98/2016, COD: P.O. 02-8-02, rev.1; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

     - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate prin H.G. nr. 

395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; -  

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIŢIE 

  

Articol unic  

Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin PROCEDURA 

SIMPLIFICATĂ PROPRIE a contractului de prestări servicii de formare profesională, în următoarea 

componenţă: 

Președinte cu drept de vot 

Niculina  HAŢEGAN   - consilier superior, Birou resurse umane 

Membri: 

Dana Georgiana LUPEA   - inspector de specialitate, Direcţia dezvoltare-bugete – 

Serviciul achiziţii și monitorizarea implementării contractelor 

Raluca Elena GRĂDINARIU  - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi relaţii 

Publice - Serviciul juridic-contencios 

Membru de rezervă : 

Violeta Daniela NICA   -  consilier superior, Direcţia dezvoltare-bugete - Serviciul  

     achiziţii și monitorizarea implementării contractelor 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi relaţii publice, 

Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor și 

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

 

                      P. PREȘEDINTE                             Avizat pentru legalitate,  

             VICEPREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

             ALIN FLORIN CUCUI               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

Nr. 605 

Alba Iulia, 12 octombrie 2017 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin LICITAŢIE 

DESCHISĂ a contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Întreţinere curentă pe timp de 

iarnă a drumurilor judeţene din Judeţul Alba, în perioada 2017 - 2018” 

 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 18948/13 octombrie 2017 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, 

prin LICITAŢIE DESCHISĂ a contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Întreţinere curentă pe 

timp de iarnă a drumurilor judeţene din Judeţul Alba, în perioada 2017 - 2018”; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

     - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate prin H.G. nr. 

395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIŢIE 

 

 Articol unic  
Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin LICITAŢIE 

DESCHISĂ a contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Întreţinere curentă pe timp de iarnă a 

drumurilor judeţene din Judeţul Alba, în perioada 2017 - 2018”,  în următoarea componenţă: 

 

Președinte cu drept de vot: 

Angela Monica MARCU  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    administrarea domeniului public și privat  

Membri titulari: 

Dana POTOPEA   - şef serviciu, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul achiziţii  

    publice și monitorizarea implementării contractelor 

Eugen DOBRA  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul  

    contabilitate-financiar 

Diana Cecilia GIUREA  - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi relaţii publice - 

Serviciul juridic - contencios  

Monica Diana CRISTEA  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    administrarea domeniului public și privat – Compartimentul 

administrarea terenurilor, clădirilor,  rețelelor de alimentare cu apa 

 

Membri de rezervă : 

Angela RUSU   - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi relaţii publice - 

Serviciul juridic - contencios  

 

Violeta Daniela NICA  - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul  

    achiziţii publice și monitorizarea implementării contractelor 

Ioan Sorin MAIER   - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    administrarea domeniului public și privat - Compartimentul  
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    programe, lucrări, întreținere drumuri       

    

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi relaţii publice, 

Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Serviciului achiziţii publice şi 

monitorizarea implementării contractelor și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

                

 

  Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 606 

Alba Iulia, 16 octombrie 2017 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin PROCEDURA 

SIMPLIFICATĂ a contractului de achiziţie publică având ca obiect: Servicii de proiectare şi 

asistenţă tehnică pentru obiectivul „Mansardare corpul C1 al imobilului situat în municipiul Alba 

Iulia, str. Regina Maria, nr. 6, judeţul Alba” 

 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 18949/13 octombrie 2017 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 

prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ a contractului de achiziţie publică având ca obiect: Servicii de 

proiectare şi asistenţă tehnică pentru obiectivul „Mansardare corpul C1 al imobilului situat în 

municipiul Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 6, judeţul Alba”; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

     - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate prin H.G. nr. 

395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIŢIE 

 

 Articol unic  
Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin PROCEDURA 

SIMPLIFICATĂ a contractului de achiziţie publică având ca obiect: Servicii de proiectare şi asistenţă 

tehnică pentru obiectivul „Mansardare corpul C1 al imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. 

Regina Maria, nr. 6, judeţul Alba”,  în următoarea componenţă: 

 

Președinte cu drept de vot: 

Alexandru BAŞA   - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    administrarea domeniului public și privat - Compartimentul  

administrarea terenurilor, clădirilor,  rețelelor de alimentare cu apă 

Membri titulari: 

Camelia  Ileana LAZĂR - şef serviciu, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul buget - 

    venituri 

Violeta Daniela NICA  - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul 

achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor 

Angela RUSU   - consilier superior, Direcţia juridică şi relaţii publice - Serviciul  

    juridic - contencios  

Radu Octavian  NEAG  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului – Serviciul 

administrarea domeniului public și privat - Compartimentul 

administrarea terenurilor, clădirilor,  rețelelor de alimentare cu apa 

 

Membri de rezervă : 

Raluca Elena GRĂDINARIU - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi relaţii publice - 

Serviciul juridic - contencios  

Andreea Maria BABIN  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului – Serviciul 
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administrarea domeniului public și privat - Compartimentul 

administrarea terenurilor, clădirilor,  rețelelor de alimentare cu apă 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi relaţii publice, 

Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Serviciului achiziţii publice şi 

monitorizarea implementării contractelor și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

                

 

  Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 607 

Alba Iulia, 16 octombrie 2017 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin procedura simplificată  

a contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Furnizare dotări pentru clădirea Museikon” 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 19101/17 octombrie 2017 al Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 

prin procedura simplificata  a contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Furnizare dotări 

pentru clădirea Museikon”; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

     - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate prin H.G. nr. 

395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIŢIE 

Articol unic  
Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin procedura 

simplificată,  a contractului de achiziţie publică având ca obiect „Furnizare dotări pentru clădirea 

Museikon”, în următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

 Aurora Petronela LUCA  - consilier superior, Serviciul pentru implementarea Programului  

                                                Alba - România 100             

Membri titulari: 

Anca POJAR   - inspector de specialitate gr.I, Serviciul pentru implementarea 

Programului  Alba - România 100             

Anamaria PODAR   - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul  

    achiziţii  publice și monitorizarea implementării contractelor 

Angela RUSU   - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi relaţii publice - 

    Serviciul juridic-contencios   

Maria DAMIAN  - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Compartimentul 

contabilitate-financiar 

Membri de rezervă : 

Violeta Daniela NICA  - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul  

    achiziţii  publice și monitorizarea implementării contractelor 

Ana Maria TOMA   -  consilier juridic, Direcţia juridică şi relaţii publice - Serviciul  

    juridic-contencios 

Petruta Rodica TODEA  - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul buget - 

venituri 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică:  Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate,  Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei 

juridice şi relaţii publice,  Serviciului achiziţii publice și monitorizarea implementării contractelor,  

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

Consiliului Judeţean Alba.        

  Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
 

Nr. 609 

Alba Iulia, 17 octombrie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 604/12 octombrie 2017 

cu privire la aprobarea componenţei  Comisiei de concurs la concursul organizat în data de 20 

octombrie 2017 în vederea ocupării postului vacant de medic  specialist confirmat în specialitatea 

endocrinologie  la Compartimentul endocrinologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia  

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând 

- referatul nr. 19142 din 17 octombrie 2017 al Biroului resurse umane cu privire la înlocuirea 

persoanei desemnate în calitate de observator din partea Direcţiei de Sănătate Publică Alba în cadrul 

Comisiei de concurs pentru concursul organizat în data de 20 octombrie 2017 în vederea ocupării postului 

vacant de medic confirmat în specialitatea endocrinologie la Compartimentul endocrinologie din cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă. 

- adresa nr. 9097 din 17 octombrie 2017 a  Direcției de Sănătate Publică Alba înaintată de către 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia cu privire înlocuirea reprezentantului direcției, la concursul 

organizat în data de 20 octombrie 2017 pentru ocuparea postului vacant de medic specialist confirmat în 

specialitatea endocrinologie, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, înregistrată cu nr. 

19139 din 17 octombrie 2017 la registratura Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 604/12 

octombrie 2017 cu privire la aprobarea constituirii Comisiei de concurs pentru concursul organizat în 

data de 20 octombrie 2017 în vederea ocupării postului vacant de medic confirmat în specialitatea 

endocrinologie la Compartimentul endocrinologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia ; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a şi lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 7 alin.1 lit. a, alin. 3, alin. 6 din Metodologia privind organizarea concursurilor de 

ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile 

sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare 

publice fără paturi, respective a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, aprobată 

prin Ordinul ministrului sănătăţii  nr. 869 din 9 iulie 2015. 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emite prezenta  

DISPOZIŢIE 

Art. 1. Aprob înlocuirea domnului dr. Anton BUTNARU – reprezentant al Direcţiei de Sănătate 

Publică Alba, desemnat în calitate de observator în cadrul Comisiei de concurs pentru concursul 

organizat în data de 20 octombrie 2017 în vederea ocupării postului vacant de medic confirmat în 

specialitatea endocrinologie la Compartimentul endocrinologie din cadrul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă, cu doamna Olivia MANA. 

 

Art. 2. Prevederile art. 2 al Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 604/12 

octombrie 2017 cu privire la aprobarea constituirii Comisiei de concurs pentru concursul organizat în 

data de 20 octombrie 2017 în vederea ocupării postului vacant de medic confirmat în specialitatea 

endocrinologie la Compartimentul endocrinologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă, se modifică 

în mod corespunzător. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei de Sănătate 

Publică Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridice şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

           Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

Nr. 610 

Alba Iulia, 17 octombrie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

   

 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor  

„Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la Museikon” 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 19376/19 octombrie 2017 al Serviciului pentru implementarea 

Programului Alba - România 100 cu privire la propunerea de constituire a comisiei de recepţie la 

terminarea lucrărilor “Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la Museikon"; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 9 – 23 din Regulamentul privind recepţia construcţiilor, aprobat prin H. G. nr. 343/2017 

pentru modificarea H.G. nr. 273/1994  privind aprobarea Regulamentului  de recepţie a lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii aferente acestora; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

Articol unic 
Numesc Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor „Valorificarea vestigiilor arheologice 

descoperite la Museikon”, în următoarea componenţă: 

Preşedinte:     Dan Mihai POPESCU - administrator public al Judeţului Alba 

Membri titulari:      Cornelia FĂGĂDAR - şef serviciu, Serviciul pentru implementarea  

                                             Programului Alba - România 100 

Mihaela Anca DRĂGHICIU - consilier superior, Serviciul pentru imple- 

    mentarea Programului Alba - România 100 

Membru de rezervă: Daniela DOCAN  - consilier superior, Serviciul pentru imple- 

    mentarea Programului Alba - România 100               

Secretariatul comisiei: ing. Ovidiu OPREA  - dirigintele de şantier. 

  

 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor desemnate, Direcției juridică și relații publice, 

Serviciului pentru implementarea Programului Alba - România 100 și Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

  Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
 

 

 

 

 

 

Nr. 614 

Alba Iulia, 19 octombrie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind completarea și modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba  

nr. 420/10 august 2016 cu privire la stabilirea unor atribuții privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea și plata cheltuielilor, precum și cu privire la organizarea, evidența și raportarea 

angajamentelor bugetare și legale în cadrul aparatului propriu de specialitate  

al Consiliului Judeţean Alba, cu modificările și completările ulterioare 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 19509 din 23 octombrie 2017 al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

Luând în considerare prevederile: 

- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 420/10 august 2016 cu privire la 

stabilirea unor atribuții privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor, precum și cu 

privire la organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale în cadrul aparatului 

propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 491/28 septembrie 2016 privind 

completarea și modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 420/10 august 2016 

cu privire la stabilirea unor atribuții privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor, 

precum și cu privire la organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale în cadrul 

aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 182/9 februarie 2016 privind 

completarea și modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 420/10 august 2016 

cu privire la stabilirea unor atribuții privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor, 

precum și cu privire la organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale în cadrul 

aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- Dispozitiei Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 526/31 iulie 2017 cu privire la 

numirea domnului Dan Mihai Popescu în funcția de administrator public din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba;  

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

- punctului 5 din Normele metodologice privind angajarea lichidarea, ordonanţarea și plata 

cheltuielilor bugetare aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,  

cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

DISPOZIȚIE 

 Art. 1. Aprob modificarea și completarea articolului 2 al Dispoziției Președintelui Consiliului 

Județean Alba nr. 420/10 august 2016 cu privire la stabilirea unor atribuții privind  angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor, precum și cu privire la organizarea, evidența și 

raportarea angajamentelor bugetare și legale la Consiliul Judeţean Alba, cu modificările și completările 

ulterioare astfel: 

 - nu vor mai îndeplini atribuțiile referitoare la inițierea angajării cheltuielilor doamna Popa 

Cecilia și domnii Forda Lucian, Clemnic Dan Aurelian și Nedea Gheorghe,  ca urmare a faptului că a 

încetat raportul de serviciu/de muncă al acestor persoane cu autoritatea administrației publice locale – 

Consiliul Județean Alba; 

 - vor îndeplini atribuții referitoare la inițierea angajării cheltuielilor (inițierii angajamentului legal 

– Anexa nr. 2) și următoarele persoane:  

Dumitraș Nicolae Cristian - consilier superior,  Serviciul turism, cultura, tineret, sport și 

    învățământ din cadrul Direcției gestionarea  patrimoniului 

Marcu Angela  - consilier superior, Serviciul administrarea domeniului public și  

    privat din cadrul Direcției gestionarea  patrimoniului  

Hațegan Niculina     - consilier superior, Birou resurse umane 
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Bălțat Rodica Ramona   - consilier superior, Birou resurse umane 

Rusu Maria Romana  - șef serviciu Serviciul juridic contencios din cadrul Direcției 

    juridică și relații publice 

Toma Ana Maria      - consilier juridic  superior, Serviciul juridic contencios din  

    cadrul Direcției juridică și relații publice 

Podar Anamaria    - consilier superior, Serviciul achiziții publice și monitorizarea 

    implementării contractelor 

Susa Andreea Maria  - inspector de specialitate, Compartimentul arii protejate din  

    cadrul Direcției amenajarea teritoriului și urbanism 

Burghelea Bianca      - inspector de specialitate, Compartimentul arii protejate din  

    cadrul Direcției amenajarea teritoriului și urbanism 

Olar Bogdan    - consilier debutant, Biroul programe și proiecte mediu  

Olariu Ioan Ștefan              - inspector de specialitate, Compartimentul dezvoltare  

    economică și programe din cadrul Direcției dezvoltare și bugete 

Drăghici Oprean Crașovean Daniela Lorena - consilier superior, Compartimentul dezvoltare  

    economică și programe din cadrul Direcției dezvoltare și bugete 

 Art. 2. Aprob modificarea și completarea articolului 3 alineatele 2 și 3 ale Dispoziției 

Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 420/10 august 2016 cu privire la stabilirea unor atribuții 

privind  angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor, precum și cu privire la organizarea, 

evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale la Consiliul Judeţean Alba, cu modificarile si 

completarile ulterioare, urmând a avea următorul cuprins: 

„(2) Documentele justificative originale care atestă că bunurile au fost livrate, lucrările executate 

sau serviciile prestate, în faza de lichidare a cheltuielilor, se vor viza pentru „Bun de plată”, de către 

următoarele persoane: 

Bumbu Vasile – secretarul județului, pentru operațiunile inițiate de către: Serviciul administrativ, 

Compartiment ATOP, documente clasificate, monitorizare situații de urgență, Compartiment Registratură, 

arhivă, monitorul oficial, Compartiment Autoritatea județeană de transport, Unități de asistență medicală, 

socială, învățământ special și Compartiment Sistem de control intern managerial, Centrul Militar Județean 

Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba; 

Aitai Marian Florin – director executiv, pentru operațiunile inițiate de către: Direcția dezvoltare 

și bugete, Biroul resurse umane și Compartimentul Relații internaționale și comunicare; 

Bodea Ioan – director executiv, pentru operațiunile inițiate de către Direcția gestionarea  

patrimoniului, Managementul instituțiilor publice de cultură subordonate Consiliului Județean Alba 

respectiv: Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba Iulia și Centrul de Cultură Augustin Bena Alba 

Iulia; 

Negruț Liliana – director executiv, pentru operațiunile inițiate de către Direcția juridică și relații 

publice; 

Coman Voichița Maria – arhitect șef, pentru operațiunile inițiate de către Direcția amenajarea 

teritoriului și urbanism; 

Popescu Dan Mihai  - administrator public, pentru operațiunile inițiate de către Serviciul pentru 

implementarea Programului Alba-România 100” și Managementul instituțiilor publice de cultură 

subordonate Consiliului Județean Alba, respectiv: Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Teatrul de 

Păpuși „Prichindel” Alba Iulia. 

 (3) În cazul absenței motivate a persoanelor nominalizate la alineatul 2 competența de a acorda 

„Bun de plată ” revine înlocuitorilor desemnați”. 

 Art. 3. Rămân nemodificate celelalte prevederi ale Dispoziției Președintelui Consiliului 

Județean Alba nr. 420/10 august 2016 cu privire la stabilirea unor atribuții privind  angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor, precum și cu privire la organizarea, evidența și 

raportarea angajamentelor bugetare și legale la Consiliul Judeţean Alba, cu modificarile și completările 

ulterioare. 

 Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și comunică: 

Prefectului Județului Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia, persoanelor nominalizate, direcțiilor, 

serviciilor și birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                Avizat pentru legalitate, 

     PREŞEDINTE   SECRETARUL JUDEŢULUI, 

   Ion DUMITREL      Vasile BUMBU 
Nr.  616 

Alba Iulia, 23 octombrie 2017       
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind delegarea exercitării atribuţiilor Arhitectului Şef  

domnului Secară Victor Tudor - consilier superior în cadrul  

Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism,  

 în perioada 26 - 27 octombrie  2017 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 19744/25 octombrie 2017 comun, al Direcţiei amenajarea teritoriului şi 

urbanism şi Direcţiei juridică şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba.  

 Luând în considerare: 

 - Invitația la Conferința internațională „Valorizarea și protecția patrimoniului arhitectural în 

regiunile transfrontaliere”, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 19574/24 

octombrie 2017; 

 - prevederile cap. VII pnct. 2 art. 43 alin. 2 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Alba nr. 190/29 iunie 2017. 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a  administraţiei publice locale republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 Articol unic 

 Deleg domnului Secară Victor Tudor - consilier superior în cadrul Direcției amenajarea 

teritoriului și urbanism,  exercitarea atribuţiilor funcției specifice de conducere - Arhitect Şef al județului, 

în perioada 26-27 octombrie 2017. 

 

 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba; doamnei Coman Voichiţa Maria; domnului Secară Victor Tudor,  

Direcţiilor de specialitate și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba.  

 

Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL           Vasile BUMBU   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 618 

Alba Iulia, 25 octombrie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind înlocuirea preşedintelui Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția: 

,,Construire drumuri de acces pentru Centrul de Management Integrat al Deșeurilor  Galda de Jos 

şi pentru staţiile de transfer – Lot 1: Construire drum de acces - Centru de management integrat în 

localitatea Galda de Jos, L=7,400 km”  

 

 

Președintele Consiliului Judeţean Alba; 

Analizând referatul nr. 19546/23 octombrie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului privind 

înlocuirea preşedintelui Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția: ,,Construire 

drumuri de acces pentru Centrul de Management Integrat al Deșeurilor  Galda de Jos şi pentru staţiile 

de transfer – Lot 1: Construire drum de acces - Centru de management integrat în localitatea Galda de 

Jos, L=7,400 km”; 

Luând în considerare prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 599/9 

octombrie 2017 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția: 

,,Construire drumuri de acces pentru Centrul de Management Integrat al Deșeurilor  Galda de Jos şi 

pentru staţiile de transfer – Lot 1: Construire drum de acces - Centru de management integrat în 

localitatea Galda de Jos, L=7,400 km”; 

Având în vedere prevederile:  

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Regulamentului privind recepţia construcţiilor, aprobat prin H. G. nr. 343/2017 pentru 

modificarea H.G. nr. 273/1994  privind aprobarea Regulamentului  de recepţie a lucrărilor de construcţii 

şi instalaţii aferente acestora; 

- Ordinului ministrului transporturilor nr. 78/1999, pentru aprobarea Nomenclatorului  

activităților de administrare, exploatare, întreținere și reparații la drumurile publice (astfel cum a fost 

modificat și completat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 346/2000); 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

Art. 1. Aprob înlocuirea preşedintelui Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru 

investiția: ,,Construire drumuri de acces pentru Centrul de Management Integrat al Deșeurilor  Galda de 

Jos şi pentru staţiile de transfer – Lot 1: Construire drum de acces - Centru de management integrat în 

localitatea Galda de Jos, L=7,400 km”, urmând ca în locul domnui Dan Mihai Popescu - administrator 

public al Judeţului Alba să fie desemnat domnul Alin Florin CUCUI - vicepreşedinte al Consiliului 

Judeţean Alba. 

Art. 2. Componenţa Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția: ,,Construire 

drumuri de acces pentru Centrul de Management Integrat al Deșeurilor  Galda de Jos şi pentru staţiile 

de transfer – Lot 1: Construire drum de acces - Centru de management integrat în localitatea Galda de 

Jos, L=7,400 km”, este următoarea: 

Președinte:   Alin Florin CUCUI  - vicepreşedinte al Consiliului Județean Alba 

Membri:       Floare PERŢA  - şef serviciu, Direcția gestionarea patrimoniului -  

      Serviciul administrarea domeniului public și privat 

                      Paul Silviu TODORAN - consilier superior, Direcția gestionarea 

patrimoniului - Serviciul administrarea domeniului 

public și privat - Compartimentul programe, lucrări, 

întreținere drumuri; 

           Tudor PĂSTRĂV  - reprezentantul admnistraţiei publice locale,  

     comuna Galda de Jos; 
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           Ovidiu ŞERBU  - reprezentantul Inspectoratului  Judeţean în 

 Construcţii Alba;                                

Membri de rezervă: 

          Cosmin Aurelian OLTEAN - consilier superior, Direcția gestionarea  

     patrimoniului - Serviciul administrarea domeniului  

     public și privat - Compartimentul siguranța  

     circulației; 

 

          Ioan Sorin MAIER  - consilier superior, Direcția gestionarea 

patrimoniului - Serviciul administrarea domeniului 

public și privat - Compartimentul programe, lucrări, 

întreținere drumuri;          

Secretariatul comisiei: Ioan POPA - diriginte șantier, S.C. Tulip Alba S.R.L.      

             

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, persoanelor nominalizate, Primăriei comunei Galda de Jos,  

Inspectoratului de Stat în Construcții Alba, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei juridică şi relaţii 

publice și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL           Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 620 

Alba Iulia, 25 octombrie  2017 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin PROCEDURA 

SIMPLIFICATĂ a contractului de achiziţie publică având ca obiect: Execuţie lucrări pentru 

obiectivul de investiţie „Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 

Alba Iulia – SALA UNIRII” 

 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 19788/26 octombrie 2017 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, 

prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ a contractului de achiziţie publică având ca obiect: Execuţie 

lucrări pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi 

Sala Unirii Alba Iulia – SALA UNIRII”;  

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

     - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate prin H.G. nr. 

395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 Articol unic  
Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin PROCEDURA 

SIMPLIFICATĂ a contractului de achiziţie publică având ca obiect: Execuţie lucrări pentru obiectivul 

de investiţie „Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba Iulia – 

SALA UNIRII” , în următoarea componenţă: 

 

Președinte cu drept de vot: 

Cornelia FĂGĂDAR   - şef serviciu, Serviciul pentru implementarea Programului Alba - 

România 100 

 

Membri titulari: 

Ileana Camelia LAZĂR  - şef serviciu, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul buget -venituri 

Romana Maria RUSU  - șef serviciu, Direcţia juridică şi relaţii publice - Serviciul juridic - 

contencios  

Violeta Daniela NICA  - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul 

achiziţii și monitorizarea implementării contractelor 

Mihaela Anca DRĂGHICIU - consilier superior, Serviciul pentru implementarea Programului  

    Alba - România 100 

 

Membri de rezervă : 

Daniela DOCAN   - consilier superior, Serviciul pentru implementarea Programului  

    Alba - România 100 

Anamaria PODAR   - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul 

achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor 
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Raluca Elena GRADINARIU - consilier superior, Direcţia juridică şi relaţii publice - Serviciul  

    juridic - contencios  

Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul  

    contabilitate-financiar 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi relaţii publice, 

Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Serviciului pentru implementarea 

Programului Alba-Romania 100, Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor 

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

                

 

  Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 621 

Alba Iulia, 26 octombrie 2017 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin PROCEDURA 

SIMPLIFICATĂ a contractului de achiziţie publică având ca obiect: Servicii de proiectare şi 

asistenţă tehnică pentru obiectivul „MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN  

DJ 704 K: VINEREA (DJ 704) - SĂLIŞTEA (DJ 705 E), JUDEŢUL ALBA” 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 19870/26 octombrie 2017 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, 

prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ a contractului de achiziţie publică având ca obiect: Servicii de 

proiectare şi asistenţă tehnică pentru obiectivul „MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 704 K: 

VINEREA (DJ 704) - SĂLIŞTEA (DJ 705 E), JUDEŢUL ALBA”; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

     - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate prin H.G. nr. 

395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIŢIE 
 

 Articol unic  
Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin PROCEDURA 

SIMPLIFICATĂ a contractului de achiziţie publică având ca obiect: Servicii de proiectare şi asistenţă 

tehnică pentru obiectivul „MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 704 K: VINEREA (DJ 704) - 

SĂLIŞTEA(DJ 705 E), JUDEŢUL ALBA” în următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

Ioan Sorin MAIER   - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    administrarea domeniului public și privat – Compartimentul 

programe, lucrări, întreținere drumuri 

 

Membri titulari: 

Romana Maria RUSU  - şef serviciu,  Direcţia juridică şi relaţii publice - Serviciul juridic  

- contencios  

Dana Georgiana LUPEA   - inspector de specialitate I, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul 

achiziţii publice și monitorizarea implementării contractelor 

Sebastian POHONŢU  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului – Serviciul 

administrarea domeniului public și privat - Compartimentul siguranța 

circulației  

Ana Monica CRĂCIUN  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete, Compartimentul 

contabilitate-financiar 

 

Membri de rezervă : 

Raluca Elena GRĂDINARIU - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi relaţii publice - 

Serviciul juridic - contencios  

Anamaria PODAR   - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul  

    achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor 

Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul  

    contabilitate-financiar 
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Monica Diana CRISTEA  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul 

administrarea domeniului public și privat - Compartimentul programe, 

lucrări, întreținere drumuri 

 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi relaţii publice, 

Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Serviciului achiziţii publice şi 

monitorizarea implementării contractelor și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

  Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 622 

Alba Iulia, 26 octombrie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind numirea dirigintelui de şantier pentru urmărirea lucrărilor la obiectivul „Lucrări de 

instalare branşament apă şi înlocuire racord canal la Museikon” 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 20021/30 octombrie 2017 al Serviciului pentru implementarea 

Programului Alba - România 100, privind numirea dirigintelui de şantier pentru urmărirea lucrărilor la 

obiectivul „Lucrări de instalare branşament apă şi înlocuire racord canal la Museikon”; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 22 lit. d din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- Ordinului ministrului dezvoltării şi regionale şi turismului nr. 1496/2011 pentru aprobarea 

Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

 

DISPOZIȚIE 

 

 

Articol unic 
Numesc pe domnul Dan Mihai Popescu - diriginte de şantier pentru urmărirea lucrărilor la 

obiectivul „Lucrări de instalare branşament apă şi înlocuire racord canal la Museikon”  

              

 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanei desemnate, Direcției juridice și relații publice, 

Serviciului pentru implementarea Programului Alba - România 100 și Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

  Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 623 

Alba Iulia, 30 octombrie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiilor de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii din patrimoniul Consiliului Judeţean Alba, la data de 31 decembrie 2017,  

stabilirea atribuţiilor comisiilor şi a modului de efectuare a inventarierii 

 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 19357/19 octombrie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

- H.G. nr. 909/1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 15/1994 

privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe; 

- Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 

datoriilor şi capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009;  

- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-

contabile; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIȚIE 

 

 Art. 1. (1) Aprob constituirea Comisiei centrale de inventariere a elementelor de natura 

activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale Judeţului Alba aflate în administrarea Consiliului 

Judeţean Alba, în următoarea componenţă: 

 Preşedinte:    

Ioan BODEA    - director executiv, Direcţia gestionarea patrimoniului.  

 Membri titulari:  
Liliana NEGRUȚ   - director executiv, Direcţia juridică şi relații publice; 

Elena OPRUȚA   - director executiv adjunct, Direcţia dezvoltare şi bugete; 

Voichița Maria COMAN  - arhitect şef al Judeţului Alba; 

Horațiu Zaharia SUCIU  - șef birou, Birou resurse umane. 

         (2) Atribuţiile comisiei prevăzute la alin. 1 sunt următoarele: 

- coordonează activitatea comisiilor operative, asigurând, înaintea începerii operaţiunilor de 

inventariere, instructajul membrilor acestora; 

- acordă asistenţă de specialitate membrilor comisiilor operative atunci când se semnalează 

puncte de vedere divergente; 

- urmăreşte şi controlează modul de efectuare a operaţiunilor de inventariere de către comisiile 

operative; 

- centralizează procesele verbale de inventariere întocmite de către comisiile operative, iar 

rezultatele inventarierii se înscriu într-un proces-verbal general de inventariere; 

- prezintă în termen de 7 zile lucrătoare de la data încheierii operaţiunilor de inventariere, 

ordonatorului de credite propunerile cuprinse în procesul verbal; 

 - transmite la compartimentul financiar contabil procesele verbale aprobate în vederea 

definitivării situaţiei comparative, compensării în limitele legii şi înregistrării eventualelor diferenţe în 

contabilitate, în cel mult 7 zile lucrătoare de la data aprobării procesului verbal de inventariere de către 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba. 
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Art. 2. Aprob constituirea Comisiilor operative de inventariere în funcţie de categoriile de bunuri 

sau entităţile care le gestionează, după cum urmează: 

1. Comisia de inventariere a activelor fixe corporale aflate în patrimoniul public şi privat al 

Judeţului Alba – clădiri şi terenuri, inclusiv cele din componenţa sistemului de utilităţi publice: 

Floare PERȚA  - șef serviciu, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul  

 administrarea domeniului public și privat 

Cornelia FĂGĂDAR   - șef serviciu, Serviciul pentru implementarea Programului  

    Alba - România 100 

Florin Adrian GHILEA  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

 Serviciul administrarea domeniului public și privat -  

 Compartimentul administrarea terenurilor, clădirilor,   rețelelor 

de alimentare cu apă 

2. Comisia de inventariere a activelor fixe corporale (altele decât clădiri şi terenuri), 

necorporale, a obiectelor de inventar şi materialelor din gestiunea Consiliului Judeţean Alba: 

Adam Gheorghe LĂNCRĂNJAN - consilier superior, Autoritatea județeană de transport 

Elisabeta Ana ANDRONE  - șef serviciu, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul   

   dezvoltare, programe și guvernanța corporativă a     

  intreprinderilor publice 

Viorica Maria ȚIFF   - consilier principal, Direcția dezvoltare și bugete -   

    Serviciul buget-venituri - Compartimentul urmărire,    

  încasare venituri și executare silită     

3. Comisia de inventariere a activelor fixe corporale, necorporale, a obiectelor de inventar și 

materialelor din gestiunea proiectelor cu finanțare europeană finalizate, implementate de Consiliul 

Judeţean Alba: 

Adela BOZDOG   - inspector de specialitate, Serviciul pentru implementarea  

    Programului Alba - România 100 

Sorina OPREAN    - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

  Serviciul turism, cultură, tineret, sport și învățământ  

Simona Elena LETERNA  - consilier suiperior, Direcția dezvoltare și bugete -   

    Serviciul accesare și coordonare proiecte - Compartimentul  

   monitorizare și sustenabilitate proiecte 

4. Comisia de inventariere a activelor fixe corporale, necorporale, a obiectelor de inventar, a 

materialelor, precum și a activelor fixe corporale și necorporale în curs de execuție din gestiunea 

proiectelor cu finanțare europeană în curs de implementare de către Consiliul Judeţean Alba: 

Roxana Laura ROMAN  - inspector de specialitate, Direcția dezvoltare și bugete -  

    Serviciul accesare și coordonare proiecte - Compartimentul   

   monitorizare și sustenabilitate proiecte 

Paraschiva HORVATH  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul  

    accesare și coordonare proiecte - Compartimentul accesare   

   proiecte 

Corina STOICĂNESCU  - consilier superior, Direcţia amenajarea teritoriului și   

   urbanism - Compartimentul urbanism, avizare, autorizare 

5. Comisia de inventariere a activelor fixe corporale şi necorporale, a obiectelor de inventar şi 

materialelor din gestiunea Centrului Militar Judeţean Alba: 

căpitan Vasile BUTA  - Centrul Militar Județean Alba 

plt. adj. pr. Lucian PODAR  - Centrul Militar Județean Alba 

Marius Vasile TRIFAN  - inspector de specialitate, Serviciul administrativ 

 

 

6. Comisia de inventariere a activelor fixe corporale şi necorporale, a obiectelor de inventar şi 

materialelor din gestiunea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” Alba: 

Locotenent colonel   - Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Unirea" al 

Florin ZECHERU   Județului Alba  

Căpitan Claudiu ALEXĂ  - Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Unirea" al   

 Județului Alba 

Paul Marius HAȚEGAN  - șef serviciu, Serviciul administrativ  

7. Comisia de inventariere a activelor fixe corporale și necorporale în curs de execuţie: 
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Andreea Maria BABIN  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

    Serviciul administrarea domeniului public și privat -    

  Compartimentul administrarea terenurilor, clădirilor,     

 rețelelor de alimentare cu apă  

Nicoleta Noemi PREJBAN  - consilier superior, Serviciul pentru implementarea   

    Programului Alba - România 100 

Mihaela Anca DRĂGHICIU - consilier superior, Serviciul pentru implementarea    

   Programului Alba - România 100 

8. Comisia de inventariere a creanţelor şi obligaţiilor faţă de terţi: 

Maria DAMIAN   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

    Compartimentul contabilitate-financiar 

Marilena Nicoleta MOGA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul  

    accesare și coordonare proiecte - Compartimentul accesare   

   proiecte 

Adina Cornelia BÎTIU-TUHUȚ - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

    Compartimentul dezvoltare economică și programe 

 

Art. 3. Comisiile operative de inventariere au următoarele atribuţii principale: 

- înainte de începerea operaţiunii de inventariere preiau de la gestionarul răspunzător de 

gestiunea bunurilor o declaraţie scrisă din care să rezulte dacă gestionează bunuri şi în alte locuri de 

depozitare; dacă are în gestiune şi alte bunuri aparţinând terţilor, primite cu sau fără documente; are 

plusuri sau minusuri în gestiune, are bunuri nerecepţionate sau care trebuie livrate, pentru care s-au 

întocmit documentele aferente; a primit sau eliberat bunuri fără documente legale; etc. şi pe care a 

menţionat numărul şi data ultimului document de intrare/ieşire a bunurilor în/din gestiune; 

- efectuează numărarea, cântărirea, măsurarea sau determinarea cantităţilor faptice a bunurilor; 

- întocmesc listele de inventariere cuprinzând bunurile inventariate (utilizând modelul prevăzut 

în anexa nr. 3 a Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-

contabile); 

- semnează alături de gestionarul bunurilor inventariate listele de inventariere, 

- întocmesc, semnează şi prezintă comisiei centrale procesele verbale cuprinzând rezultatele 

inventarierii efectuate până cel târziu în data de 11 ianuarie 2018; 

- participă alături de compartimentul financiar contabil la definitivarea situaţiei comparative. 

Art. 4. Procesele verbale întocmite de comisiile operative de inventariere vor cuprinde 

următoarele elemente: 

- numele şi prenumele membrilor comisiei de inventariere; 

- numărul şi data dispoziţiei de constituire a comisiei de inventariere; 

- gestiunea inventariată; 

- data începerii şi terminării operaţiunilor de inventariere; 

- rezultatele inventarierii; 

- concluziile şi propunerile comisiei dacă este cazul cu privire la cauzele plusurilor şi ale 

lipsurilor constatate, a persoanelor vinovate, precum şi propunerile de măsuri în legătură cu acestea; 

- propuneri de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a obiectelor de 

inventar şi declasare sau casare a unor stocuri; 

- constatări privind păstrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integrităţii bunurilor din 

gestiune, precum şi alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate. 

Art. 5. (1) Stabilirea stocurilor faptice se face prin numărare, cântărire, măsurare sau cubare după 

caz. 

(2) Bunurile din domeniul public al Judeţului Alba, date în administrare, concesionate sau 

închiriate instituţiilor publice sau societăţiilor potrivit legii, se inventariază şi se înscriu în liste de 

inventariere distincte. 

(3) Inventarierea imobilizărilor necorporale se efectuează prin constatarea existenţei şi 

apartenenţei acestora la Judeţul Alba, respectiv Consiliul Judeţean Alba, iar în cazul brevetelor, licenţelor, 

mărcilor de fabrică şi a altor imobilizări necorporale este necesară dovedirea existenței acestora pe baza 

titlurilor de proprietate sau a altor documente juridice de atestare a unor drepturi legale. 

(4) Terenurile se inventariază pe baza documentelor care atestă dreptul de proprietate. 

Clădirile se inventariază prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate şi a dosarului tehnic. 

(5) În listele de inventariere a imobilizărilor necorporale şi corporale aflate în curs de 

execuţie se menţionează pentru fiecare obiect în parte, pe baza constatării la faţa locului: denumirea 



 

 

122 

obiectului și valoarea determinată potrivit stadiului de execuţie, pe baza valorii din documentaţia 

existentă (devize), precum şi în funcţie de volumul lucrărilor realizate la data inventarierii. 

(6) Investiţiile terminate cărora nu li s-au întocmit formele de înregistrare ca imobilizări 

corporale se înscriu în liste de inventariere separate. 

(7) Inventarierea lucrărilor de modernizare nefinalizate, a celor de reparaţii ale clădirilor, 

instalaţiilor, maşinilor, se consemnează în liste de inventariere separate în care se indică denumirea 

obiectivului supus modernizării sau reparaţiei şi valoarea determinată potrivit costului de deviz şi celui 

efectiv al lucrărilor executate. 

  (8) Bunurile existente în entitate şi aparţinând altor entităţi (închiriate, în leasing, în 

concesiune, în administrare, în custodie, etc.) se inventariază şi se înscriu în liste de inventariere distincte. 

Listele de inventariere pentru aceste bunuri trebuie să conţină informaţii cu privire la numărul şi data 

actului de predare-primire şi ale documentului de livrare, precum şi alte informaţii utile. 

Listele de inventariere cuprinzând bunurile aparţinând terţilor se trimit şi persoanei fizice 

sau juridice, române sau străine, după caz, căreia îi aparţin bunurile respective, în termen de cel mult 15 

zile lucrătoare de la terminarea inventarierii, urmând ca proprietarul bunurilor să comunice eventualele 

nepotriviri în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea listelor de inventariere. 

(9) Creanţele şi obligaţiile faţă de terţi sunt supuse verificării şi confirmării pe baza 

extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi datorii care deţin ponderea valorică 

în totalul soldurilor acestor conturi, potrivit ‚,Extrasului de cont” sau a punctajelor reciproce scrise. 

(10) Disponibilităţile băneşti din casieria entităţii se inventariază după înregistrarea 

tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi la data de 31 decembrie 2017, confruntându-se soldurile din 

registrul de casă cu monetarul şi cu cele din contabilitate. Cecurile, scrisorile de garanţie, acreditivele, 

ipotecile precum şi alte valori aflate în casierie se inventariază în conformitate cu prevederile legale. 

(11) Disponibilităţile aflate în Trezoreria Municipiului Alba Iulia sau unităţi bancare, 

după caz, se inventariază prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele din 

contabilitatea unităţii. 

(12) Înscrierea în listele de inventariere a mărcilor poştale, a bonurilor cantităţi fixe şi alte 

asemenea se face la valoarea lor nominală. Pentru bunurile de această natură, constatate fără utilitate 

(expirate, deteriorate), se întocmesc liste de inventariere distincte. 

(13) Pentru toate celelalte elemente de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, 

cu ocazia inventarierii, se verifică realitatea soldurilor conturilor respective, iar pentru cele aflate la terţi 

se fac cereri de confirmare, care se vor ataşa la listele respective după primirea confirmării. 

  (14) Determinarea stocurilor faptice se face astfel încât să se evite omiterea ori 

inventarierea de două  sau de mai multe ori a aceloraşi bunuri. 

(15) Toate bunurile ce se inventariază se înscriu în listele de inventariere, care trebuie să 

se întocmească pe locuri de depozitare, pe gestiuni şi pe categorii de bunuri. 

(16) Pe ultima filă a listei de inventariere, gestionarul trebuie să menţioneze dacă toate 

bunurile şi valorile băneşti din gestiune au fost inventariate şi consemnate în listele de inventariere în 

prezenţa sa. De asemenea, acesta menţionează dacă are obiecţii cu privire la modul de efectuare a 

inventarierii. În acest caz, comisia de inventariere este obligată să analizeze obiecţiile, iar concluziile la 

care a ajuns se vor menţiona la sfârşitul listelor de inventariere. 

Listele de inventariere se semnează pe fiecare filă de către toți membrii comisiei de 

inventariere, precum şi de gestionar. 

Art. 6. Comisiile operative vor inventaria toate gestiunile şi toate elementele de natura activelor, 

datoriilor şi capitalurilor proprii aparţinând Judeţului Alba aflate în administrarea Consiliului Judeţean 

Alba. 

Art. 7. Se va utiliza metoda inventarului permanent, contabilitatea analitică a stocurilor fiind 

organizată după metoda cantitativ-valorică. 

 Art. 8. Perioada de desfăşurare a inventarierii este 11 decembrie 2017 – 12 ianuarie 2018.  

 Art. 9. Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic şi înscrise în 

listele de inventariere cu cele din evidenţa tehnico-operativă (fişele de magazie) şi din contabilitate. 

 Art. 10. Rezultatele inventarierii se înregistrează în evidenţa tehnico-operativă în termen de cel 

mult 7 zile lucrătoare de la data aprobării procesului verbal de inventariere de către Preşedintele 

Consiliului Judeţean Alba şi vor fi cuprinse în raportul anual cu privire la situaţia gestionării bunurilor 

Consiliului Judeţean Alba la 31 decembrie 2017. 

Art. 11. Prevederile prezentei dispoziţii se completează cu prevederile din procedura privind 

modul de efectuare a inventarierii patrimoniului Consiliului Judeţean Alba, precum şi cu dispoziţiile 

legale în domeniu. 
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 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Centrului Militar al Judeţului Alba, Inspectoratului pentru Situații 

de Urgență „Unirea” al Județului Alba, persoanelor nominalizate, Direcției gestionarea patrimoniului, 

Direcției amenajarea teritoriului și urbanism, Direcției juridice și relații publice, Direcției dezvoltare și 

bugete, Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

                                                                                                    Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE,                            SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

Ion DUMITREL                                               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 627 

Alba Iulia,  31 octombrie 2017 
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ORDIN nr. 460/2017 din 19 octombrie 2017 

privind actualizarea numărului maxim de posturi, pentru anul 2017, la nivelul unităţilor 

administrativ - teritoriale din judeţul Alba 

 Prefectul judeţului Alba, Dănuț-Emil Hălălai; 

 Având în vedere: 

-  Ordinul nr. 171/2017 din 09 mai 2017 privind stabilirea numărului maxim de posturi, pentru 

anul 2017, la nivelul unităţilor administrativ - teritoriale din judeţul Alba, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - prevederile art. III, alin. alin. (8
1
) și (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 2422/2017 din 14 martie 2017 emis de Viceprim-ministrul, ministrul 

dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, privind aplicarea prevederilor art. III 

alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 cu modificările și completările ulterioare, 

publicat în data de 23 martie 2017 în Monitorul Oficial al României nr. 201, Partea I; 

Având în vedere necesitatea clarificării modalității în care se stabilește de către prefect numărului 

maxim de posturi, pentru anul 2017, la nivelul unităţilor administrativ - teritoriale din judeţul Alba; 

 În temeiul  art. 26 alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit prezentul 

ORDIN 

Art. I. Ordinul Prefectului județului Alba nr. 171/2017 din 09 mai 2017 privind stabilirea 

numărului maxim de posturi, pentru anul 2017, la nivelul unităţilor administrativ - teritoriale din judeţul 

Alba, cu modificările și completările ulterioare,  se modifică după cum urmează: 

1. Anexa nr.2 se modifică la pozițiile cu următoarele coduri SIRUTA: 1874, 1696, 1794, 1936, 

2577, 3397, 4268, 4366, 4482, 6976, 7197, 8014, 8158, 8354, 8826 și se înlocuiesc cu datele din Anexa 

nr.1 la prezentul ordin. 

2. Anexa nr.1 face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. II. Prezentul ordin se comunică de Serviciul verificarea legalităţii actelor, contencios 

administrativ, urmărirea aplicării unitare a legilor cu caracter reparatoriu, alegeri, autorităţilor 

administraţiei publice locale din judeţul Alba, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice 

şi Fondurilor Europene, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi Administraţiei Judeţene a 

Finanţelor Publice Alba. De asemenea va fi afişat pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba şi va fi 

publicat în Monitorul Oficial al judeţului Alba. 

        PREFECT, 

Dănuţ-Emil Hălălai 

 Contrasemnează: 

Subprefect 

Monica Popescu 

Serviciul dezvoltare economică, conducerea 

  serviciilor publice deconcentrate,  

afaceri europene, situaţii de urgenţă  

Şef serviciu Nelu Fleşer 

 

            Serviciul financiar-contabilitate, 

      resurse-umane, relaţii publice 

            Şef serviciu Maria Pavel 

Vizat pentru legalitate, 

   Serviciul verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ,   

  urmărirea aplicării unitare a legilor cu caracter reparatoriu, alegeri 

                                                                          Şef Serviciu Ovidiu Cazacu 



 

 



 

 

 
ORDIN nr. 461/2017 din 19 octombrie 2017 

privind actualizarea numărului maxim de posturi, pentru anul 2017, la nivelul unităţilor administrativ - 

teritoriale din judeţul Alba 

 Prefectul judeţului Alba, Dănuț-Emil Hălălai; 

 Având în vedere: 

-  Ordinul nr. 171/2017 din 09 mai 2017 privind stabilirea numărului maxim de posturi, pentru anul 

2017, la nivelul unităţilor administrativ - teritoriale din judeţul Alba, modificat și completat prin: Ordinul nr 

337/2017 din 26 iulie 20017, Ordinul nr. 377/2017 din 8 septembrie 2017; 

 - prevederile art. III, alin. alin. (8
1
) și (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 2422/2017 din 14 martie 2017 emis de Viceprim-ministrul, ministrul 

dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, privind aplicarea prevederilor art. III alin. 

(11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 cu modificările și completările ulterioare, publicat în 

data de 23 martie 2017 în Monitorul Oficial al României nr. 201, Partea I; 

 În temeiul  art. 26 alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, emit prezentul 

ORDIN 

 

Art. I. Ordinul Prefectului județului Alba nr. 171/2017 din 09 mai 2017 privind stabilirea numărului 

maxim de posturi, pentru anul 2017, la nivelul unităţilor administrativ - teritoriale din judeţul Alba, modificat și 

completat prin: Ordinul nr. 337/2017 din 26 iulie 2017, Ordinul nr. 377/2017 din 8 septembrie 2017, se modifică 

după cum urmează: 

1. Anexa nr.2 se modifică la poziția cu codul SIRUTA 1071 și se înlocuiește cu datele din Anexa nr.1 la 

prezentul ordin. 

2. Anexa nr.1 face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. II. Prezentul ordin se comunică de Serviciul verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ, 

urmărirea aplicării unitare a legilor cu caracter reparatoriu, alegeri, autorităţilor administraţiei publice locale din 

judeţul Alba, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Alba. De asemenea va fi afişat 

pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba şi va fi publicat în Monitorul Oficial al judeţului Alba. 

        PREFECT, 

Dănuţ-Emil Hălălai 

Contrasemnează: 

Subprefect 

Monica Popescu 

 

Serviciul dezvoltare economică, conducerea 

  serviciilor publice deconcentrate,  

afaceri europene, situaţii de urgenţă  

Şef serviciu Nelu Fleşer 

 

            Serviciul financiar-contabilitate, 

      resurse-umane, relaţii publice 

            Şef serviciu Maria Pavel 

 

Vizat pentru legalitate, 

   Serviciul verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ,   

  urmărirea aplicării unitare a legilor cu caracter reparatoriu, alegeri 

                                                                          Şef Serviciu Ovidiu Cazacu 



 

 



 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ALBA

                                    P-ţa.I.I.C. Brătianu nr.1, 510118 Alba Iulia
tel.0258/811179; fax.0258/811382; e-mail.prefectura prefecturaalba.ro, www.prefecturaalba.ro@

R O M Â N I A

 
ORDINUL NR. 467 

 

 

Prefectul judeţului Alba; 

Văzând referatul de specialitate nr. 15762/G/SC/26.10.2017privind reactualizarea Comitetului 

Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba; 

Având în vedere prevederile art. 1 și art. 2 din H.G nr. 499/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, în cadrul 

prefecturilor; 

         În temeiul art. 26 alin.1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, emit prezentul 

 

ORDIN: 

 

Art. 1 Se reactualizează Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 

Vârstnice din cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Alba în următoarea componenţă:  

 

 Preşedinte:  

      - Dănuț-Emil Hălălai,  prefectul judeţului Alba; 

 

 Membri:      

       - Monica Popescu, subprefectul județului Alba; 

                     - Nelu Fleşer, şef serviciu – Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

                     - Flaviu Mircea Cozuc, director executiv - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi    

                        Inspecţie Socială Alba;  

                     - Alexandru Retegan, director executiv - Casa Judeţeană de Pensii Alba; 

       - Silvia Puie, preşedinte - Casa de Asigurări de Sănătate Alba; 

       - Sinea Dumitru - Alexandru, director executiv - Direcţia de Sănătate Publică  

           Alba; 

                     - Valentin Ioan Frăcea, director general adjunct – Direcţia Generală de  

                          Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

  - Vasile Suseanu, preşedinte – Consiliul Judeţean pentru Persoanele  

        Vârstnice Alba; 

- Nicolae Rusu, președinte – Liga Județeană a Pensionarilor Alba; 

- Col.(r) Papeş Eugen, președinte - Asociaţia Judeţeană a Veteranilor de 

           Război Alba; 

- Dinu Nistor, preşedinte - Asociaţia Pensionarilor „Speranţa de Alba” ; 

- Blaga Vistian, preşedinte - Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Cugir; 

- Neamţiu Ioan - Asociaţia Pensionarilor „Uioreana” Ocna Mureş; 

- Marian Ioan, preşedinte - Asociaţia Pensionarilor „Ion Buteanu” Abrud; 

- Aurora Marcu, preşedinte - Asociaţia de Pensionari „Vârsta de Aur” 

            Cîmpeni; 

- Maria Jeflea, cenzor - Asociaţia de Pensionari „Seniorii Bistra”. 

 

Art. 2 În lipsa prefectului, conducerea şedinţelor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru 

Problemele Persoanelor Vârstnice Alba este asigurată de către subprefectul judeţului Alba. 

Art. 3 Activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice 

vizează în principal următoarele:  
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        - Asigurarea relaţiilor de colaborare care să permită informarea reciprocă permanentă asupra 

problemelor care sunt de interes pentru persoanele vârstnice. 

        - Consultarea reprezentanţilor persoanelor vârstnice asupra proiectelor de acte normative care 

urmează să se iniţieze, precum şi în toate problemele cu caracter economic, social, medical şi cultural, de 

interes al acestora.  

        - Monitorizarea aplicării măsurilor stabilite în exercitarea atribuţiilor ce revin Comitetului 

Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice.  

           Art. 4 Secretariatul Comitetului se asigură de către doamna Carmen Benga, inspector superior în 

cadrul Serviciului dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, 

situaţii de urgenţă - Instituţia Prefectului judeţul Alba, cu participarea domnului Vasile Suseanu, preşedinte – 

Consiliul Judeţean pentru Persoanele Vârstnice Alba; 

 Art. 5 Ordinul prefectului judeţului Alba nr. 388 din 25 septembrie 2017, îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 Art. 6 Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea 

serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă persoanelor în cauză, Ministerului 

Afacerilor Interne şi se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului judeţul Alba. 

              Alba Iulia, 26 octombrie 2017 

 

 

Prefect, 

Dănuț-Emil Hălălai 
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Prezentul Monitor Oficial al Județului Alba a fost editat în conformitate cu prevederile O.G. nr. 75 

din 28 august 2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor 

oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

 

SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 

VASILE BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consilier 

Ada Larisa Toader 
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